
Servei de Biblioteca i Documentació 

Sessions constitutives del Parlament de les Illes Balears 

Sessions d'investidura del candidat a la Presidència de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears 

I-X LEGISLATURA



SESSIONS INICIALS DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
 

 
 
 I LEGISLATURA 
 

 Sessió constitutiva celebrada dia 31 de maig de 1983. D. S. núm. 1 (1983) 
- Excm. Sr. Antonio Cirerol i Thomás 

 
 Sessió d’investidura celebrada dia 7 de juny de 1983. D. S. núm. 2 (1983) 

- Excm. Sr. Gabriel Cañellas i Fons 
 
 
 II LEGISLATURA 
 

 Sessió constitutiva celebrada dia 3 de juliol de 1987. D. S. núm. 1 (1987) 
- Molt Il·lustre Sr. Jeroni Albertí i Picornell 

 
 Sessió d’investidura celebrada els dies 15 i 17 de juliol de 1987. D. S. núm. 2 (1987) 

- Molt Hble. Sr. Gabriel Cañellas i Fons 
 
 
 III LEGISLATURA 
 

 Sessió constitutiva celebrada dia 19 de juny de 1991. D. S. núm. 1 (1991) 
- Molt Hble. Sr. Cristòfol Soler i Cladera 

 
 Sessió d’investidura celebrada els dies 27 i 28 de juny de 1991. D. S. núm. 2 (1991) 

- Molt Hble. Sr. Gabriel Cañellas i Fons 
 
 
 IV LEGISLATURA 
 

 Sessió constitutiva celebrada dia 21 de juny de 1995. D. S. núm. 1 (1995) 
- Molt Hble. Sr. Cristòfol Soler i Cladera 

 
 Sessió d’investidura celebrada els dies 27, 28 i 29 de juny de 1995. D. S. núm. 2 (1995) fasc. 1, 2 i 3 

- Molt Hble. Sr. Gabriel Cañellas i Fons 
 

 Sessió d’elecció del President del PIB celebrada dia 27 de juliol de 1995. D. S. núm. 4 (1995) 
- Molt Hble. Sr. Joan Huguet i Rotger 

 
 Sessió d’investidura celebrada els dies 27 i 28 de juliol de 1995. D. S. núm. 5 (1995) fasc. 1 i 2 

- Molt Hble. Sr. Cristòfol Soler i Cladera 
 

 Sessió d’investidura celebrada els dies 11, 12 i 14 de juny de 1996. D. S. núm. 42 (1996) fasc. 1 i 2 
- Molt Hble. Sr. Jaume Matas i Palou 

 
 
 V LEGISLATURA  
 

 Sessió constitutiva celebrada dia 12 de juliol de 1999. D. S. núm. 1 (1999) 
- Molt Hble. Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí 

 
 Sessió d’investidura celebrada els dies 22 i 23 de juliol de 1999. D. S. núm. 2 (1999) fasc. 1, 2 i 3 

- Molt Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver 
 

 Sessió d’elecció del President del PIB celebrada dia 2 d’agost de 1999. D. S. núm. 3 (1999) 
- Molt Hble. Sr. Maximilià Morales i Gómez 

 



SESSIONS INICIALS DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
 

 
 
 VI LEGISLATURA 
 

 Sessió constitutiva celebrada dia 19 de juny de 2003. D. S. núm. 1 (2003) 
- Molt Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés 

 
 Sessió d’investidura celebrada els dies 25 i 26 de juny de 2003. D. S. núm. 2 (2003) fasc. 1, 2 i 3 

- Molt Hble. Sr. Jaume Matas i Palou 
 
 
 VII LEGISLATURA 
 

 Sessió constitutiva celebrada dia 26 de juny de 2007. D. S. núm. 1 (2007) 
- Molt Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort 

 
 Sessió d’investidura celebrada els dies 3 i 4 de juliol de 2007. D. S. núm. 2 (2007) fasc. 1, 2 i 3 

- Molt Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver 
 

 Sessió d’elecció de la Presidenta del PIB celebrada dia 9 de març de 2010. D. S. núm. 90 (2010) 
- Molt Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando 

 
 
 VIII LEGISLATURA 
 

 Sessió constitutiva celebrada dia 7 de juny de 2011. D. S. núm. 1 (2011) 
- Molt Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés 
 

 Sessió d’investidura celebrada els dies 14 i 15 de juny de 2011. D. S. núm. 2 (2011) fasc. 1 i 2 
- Molt Hble. Sr. José Ramón Bauzá i Díaz 

 
 Sessió d’elecció de la Presidenta del PIB celebrada dia 18 de desembre de 2012. D. S. núm. 68 (2012) 

fasc. 1 
- Molt Hble. Sra. Margalida Durán i Cladera 

 
 IX LEGISLATURA 
 

 Sessió constitutiva celebrada dia 18 de juny de 2015. D. S. núm. 1 (2015) 
- Molt Hble. Sra. Maria Consuelo Huertas i Calatayud 

 
 Sessió d’investidura celebrada els dies 29 i 30 de juny de 2015. D. S. núm. 2 (2015) fasc. 1 i 2 

- Molt Hble. Sra. Francina Armengol i Socías 
 

 Sessió d’elecció del President del PIB celebrada dia 14 de febrer de 2017. D. S. núm. 66 (2017) 
- Molt Hble. Sr. Baltasar Picornell i Lladó 
 

 
 X LEGISLATURA 
 

 Sessió constitutiva celebrada dia 20 de juny de 2019. D. S. núm. 1 (2019) 
- Sr. Vicenç Thomàs i Mulet 

 
 Sessió d’investidura celebrada els dies 26 i 27 de juny de 2019. D. S. núm. 2 (2019) fasc. 1 i 2 

- Sra. Francina Armengol i Socías 
 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2003 Núm. 1

 

Presidència
del Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés

Sessió celebrada dia 19 de juny del 2003 
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EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR DE LA CAMBRA:

... de la cambra estableix que el dia i l’hora assenyalats pel
decret de convocatòria els diputats electes es constituiran en
assemblea. Aquesta ha de ser presidida pel diputat de major
edat, assistit per dos secretaris que ho seran els dos diputats
de menor edat.

En conseqüència aquesta Oficialia Major informa que la
presidència de l’assembla corresp on al diputat electe de major
edat, l’Hble. Sr. Joan Fageda i Aubert, el qual estirà assistit en
qualitat de secretàries per les dues diputades electes més joves,
l’Hble. Sra. Maria José Camps i Orfila i l’Hble. Sra. Carolina
Torres i Cabañero. Per la qual cosa prenguin possessió.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Joan Fageda
i Aubert):

Queda oberta la sessió, d’acord amb el que preveu l’article
2 del Reglament del Parlament es procedirà a fer lectura del
decret de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament
de les Illes Balears. Per la qual cosa té la paraula l’Hble. Sr.
Secretària Carolina Torres i Cabañero.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D’EDAT (Carolina
Torres i Cabañero):

Decret del President de les Illes Balears núm. 5/2003 de 9 de
juny de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de
les Illes Balears. D’acord amb allò que disposam a l’article 2 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, aprovat pel ple de
la cambra a la sessió de dia 4 de juny de 1986 i l’article 20.4 de
la Llei orgànica 2/1983 de 25 de febrer per la qual s’aprova
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, una vegada duites
a terme eleccions al Parlament i proclamats oficialment els
resultats d’aquestes, el President del Govern de la comunitat
autònoma en funcions en convocarà mitjançant decret la sessió
constitutiva que tendrà lloc en el termini màxim de 30 dies
després de les eleccions. Per tot això i fent ús de les atribucions
que em concedeix l’article 11 de la Llei 4/2001 de 14 de març del
Govern de les Illes Balears dic el següent:

Article únic, ens convoquen als diputats electes a la sessió
constitutiva del Parlament de les Illes Balears que tendrà lloc en
el dia 19 de juny d’enguany a les 11 hores a la seu del
Parlament, Palma 9 de juny de 2003, el President del Govern de
les Illes Balears Francesc Antich i Oliver.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Joan Fageda
i Aubert):

Molt bé. Seguidament la secretària de la mesa d’edat, Hble.
Sra. Maria José Camps i Orfila farà lectura de la relació dels
diputats electes que una vegada fetes les renúncies pertinents,
d’acord amb el previst a l’article 37 de l’Estatut d’Autonomia,
han aportat al registre de l’Oficialia Major del Parlament les
credencials de diputats.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D’EDAT (Maria
José Camps i Orfila):

Abascal i Jiménez, Patricia.
Alomar i Mateu, Celestí.
Antich i Oliver, Francesc.
Armengol i Socias, Francina.
Barceló i Martí, Joana Maria.
Boned i Roig, Joan.
Bosch i Mesquida, Andreu.
Cabrer i González, Margalida Isabel.
Calvo i Sastre, Ana María.
Camps i Coll, Guillem.
Camps i Orfila, María José.
Castillo i Ferrer, Aina Maria.
Costa i Serra, Pilar.
Diéguez i Seguí, Antonio José.
Estaràs i Ferragut, Rosa.
Fageda i Aubert, Joan.
Feliu i Álvarez de Sotomayor, Carme.
Fernández i Terrés, Fèlix.
Fiol i Amengual, Francesc.
Flaquer i Riutort, Joan.
Font i Barceló, Jaume.
García i Querol, Carme.
Gascón i Mir, Miquel.
Gornés i Hachero, Josep Simó.
Guasch i Díaz, Diego Manuel.
Huguet i Rotger, Joan.
Huguet i Sintes, Cristóbal.
Juan i Cardona, Josep.
López i Oleo, María Ana.
Marí i Tur, Joan.
Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.
Matas i Palou, Jaume.
Matutes i Prats, Maria Estrella.
Mayans i Serra, José Miguel.
Mulet i Dezcallar, Dolça.
Munar i Riutort Maria, Antònia.
Nadal i Buades, Miquel.
Oliver i Mut, Gaspar.
Palau i Costa, Catalina.
Palau i Torres, Pere.
Pastor i Cabrer, Antoni.
Quetglas i Rosanes, Francesc.
Ramon i Juan, Miquel.
Riudavets i Florit, Eduard.
Rodríguez i Barberá, José María.
Rosselló i Del Rosal, Miquel.
Rosselló i Pons, Margalida.
Rotger i Llabrés, Pere.
Salom i Coll, Maria.
Salom i Soler, Aina Maria.
Sampol i Mas, Pere.
Seguí i Pons, Joana Maria.
Sugrañes i Barenys, Misericòrdia.
Sureda i Fons, Catalina.
Torres i Cabañero, Carolina.
Tur i Torres, Vicent.
Vadell i Ferrer, Maria Antònia.
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Valenciano i López, Valentí.
Vinent i Barceló, Asunción.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Joan Fageda
i Aubert):

Seguidament, d’acord amb la certificació lliurada pel
Secretaria de la Junta Electoral de les Illes Balears, es fa constar
que no s’ha presentat cap recurs contenciós electoral en relació
als diputats proclamats electes. Per tant, a continuació
procedirem a l’elecció dels membres de la Mesa del Parlament.
Per a aquesta elecció es tendrà en compte l’establert als articles
35 i 36 del Reglament del Parlament i es procedirà en primer lloc
a l’elecció del President o Presidenta, per la qual cosa cada
diputat escriurà un nom a la papereta que tenen damunt la taula
i en resultarà elegit aquell o aquella que tengui el vot de la
majoria absoluta dels membres de la cambra en primera votació.
Si ningú no obtenia en primera votació aquesta majoria es
repetirà l’elecció els que hagin aconseguit les dues votacions
majors i en resultarà elegit el que n’obtengui més vots.

Pel que fa a l’elecció dels dos vicepresidents o
vicepresidentes de la cambra s’elegiran simultàniament, cada
diputat escriurà un sol nom a la papereta. En resultaran elegits
o elegides per ordre successiu els dos que obtenguin major
nombre de vots. Els dos secretaris o secretàries de la cambra
seran elegits de la mateixa forma. Si en alguna votació es
produïa empat es celebraran votacions successives entre els
candidats o candidates igualats en vots i si l’empat persistia
després de quatre votacions es considerà elegit el candidat que
formi part de la llista més votada a les eleccions autonòmiques.

Quant a l’elecció de President o Presidenta, en compliment
d’allò que estableix l’article 35.2 del Reglament del Parlament,
prec a les distintes formacions polítiques que facin arribar a la
Mesa les propostes dels candidats o candidates per a aquesta
elecció.

Moltes gràcies.

Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup
proposam com a President d’aquesta cambra Pere Rotger i
Llabrés.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Joan Fageda
i Aubert):

No hi ha més propostes?

Idò el candidat proposat únicament és Pere Rotger i Llabrés.

Em diuen que baldament només hi hagi un sol candidat s’ha
de procedir a la votació, evidentment.

Sra. Torres, si és tan amable, vol procedir a la lectura dels
noms dels diputats perquè vagin a dipositar les seves
paperetes dins l’urna.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D’EDAT (Carolina
Torres i Cabañero):

Abascal i Jiménez, Patricia.
Alomar i Mateu, Celestí.
Antich i Oliver, Francesc.
Armengol i Socias, Francesca Lluch.
Barceló i Martí, Joana Maria.
Boned i Roig, Joan.
Bosch i Mesquida, Andreu.
Cabrer i González, Margalida Isabel.
Calvo i Sastre, Ana María.
Camps i Coll, Guillem.
Castillo i Ferrer, Aina Maria.
Costa i Serra, Pilar.
Diéguez i Seguí, Antonio José.
Estaràs i Ferragut, Rosa.
Feliu i Álvarez de Sotomayor, Carme.
Fernández i Terrés, Fèlix.
Fiol i Amengual, Francesc.
Flaquer i Riutort, Joan.
Font i Barceló, Jaume.
García i Querol, Carme.
Gascón i Mir, Miquel.
Gornés i Hachero, Josep Simó.
Guasch i Díaz, Diego Manuel.
Huguet i Rotger, Joan.
Huguet i Sintes, Cristóbal.
Juan i Cardona, Josep.
López i Oleo, María Ana.
Marí i Tur, Joan.
Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.
Matas i Palou, Jaume.
Matutes i Prats, Maria Estrella.
Mayans i Serra, José Miguel Fernando.
Mulet i Dezcallar, Dolça.
Munar i Riutort, Maria Antònia.
Nadal i Buades, Miquel.
Oliver i Mut, Gaspar.
Palau i Costa, Catalina.
Palau i Torres, Pere.
Pastor i Cabrer, Antoni.
Quetglas i Rosanes, Francesc.
Ramon i Juan, Miquel.
Riudavets i Florit, Eduard.
Rodríguez i Barberá, José María.
Rosselló i Del Rosal, Miquel.
Rosselló i Pons, Margalida.
Rotger i Llabrés, Pere.
Salom i Coll, Maria.
Salom i Soler, Aina Maria.
Sampol i Mas, Pere.
Seguí i Pons, Joana Maria.
Sugrañes i Barenys, Misericòrdia.
Sureda i Fons, Catalina.
Tur i Torres, Vicent.
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Vadell i Ferrer, Maria Antònia.
Valenciano i López, Valentí.
Vinent i Barceló, Asunción.
Camps i Orfila, Maria José.
Torres i Cabañero, Carolina.
Fageda i Aubert, Joan.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Joan Fageda
i Aubert):

Idò acabada aquesta votació procedirem a fer el recompte
de vots, llegint en veu alta cada una de les paperetes.

Pere Rotger i Llabrés.
En blanc.
En blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
En blanc.
En blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Pedro Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Pedro Rotger i Llabrés.
En blanc.
En blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pedro Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pedro Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
En blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
En blanc.
En blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
En blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Pedro Rotger i Llabrés.
En blanc.

En blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
En blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
i en blanc.

Resultat de la votació: vots emesos 59, vots en blanc 26,
vots vàlids 59, vots nuls cap. 

Resultat de la votació: 33 vots a favor de l’Hble. Sr. Pere
Rotger i Llabrés.

(Aplaudiments)

En conseqüència queda proclamat President del Parlament
de les Illes Balears el Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés.
Enhorabona.

Per a l’elecció dels vicepresidents o vicepresidentes primera
i segona de la cambra procedirem de la mateixa forma que per a
l’elecció del president o presidenta. Prec també a les distintes
formacions polítiques que facin arribar a la Mesa les propostes
de candidat o candidates per a aquesta elecció.

Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup
proposam Joan Marí i Tur.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Joan Fageda
i Aubert):

Moltes gràcies.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Per part del Grup Parlamentari Socialista proposam Valentí
Valenciano López.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Joan Fageda
i Aubert):

Els noms dels candidats proposats per les distintes
formacions polítiques són els següents: per part del Partit
Popular, Joan Marí i Tur, per part del Partit Socialista, Valentí
Valenciano i López.

Per tant, per tal de procedir a l’elecció dels vicepresidents
del Parlament, com ja s’ha dit i recordam, s’ha d’escriure un sol
nom a les paperetes i deman per favor secretària, Sra. Torres,
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que comenci a cridar per ordre alfabètic a tots els diputats per
dipositar la papereta dins l’urna.

LA SECRETÀRIA DE LA MESA D’EDAT (Carolina Torres
i Cabañero):

Abascal i Jiménez, Patricia.
Alomar i Mateu, Celestí.
Antich i Oliver, Francesc.
Armengol i Socias, Francina.
Barceló i Martí, Joana Maria.
Boned i Roig, Joan. 
Bosch i Mesquida, Andreu.
Cabrer i González, Margalida Isabel.
Calvo i Sastre, Ana María.
Camps i Coll, Guillem.
Castillo i Ferrer, Aina Maria.
Costa i Serra, Pilar.
Diéguez i Seguí, Antonio José.
Estaràs i Ferragut, Rosa.
Feliu i Álvarez de Sotomayor, Carme.
Fernández i Terrés, Fèlix.
Fiol i Amengual, Francesc.
Flaquer i Riutort, Joan.
Font i Barceló, Jaume.
García i Querol, Maria del Carme.
Gascon i Mir, Miguel.
Gornés i Hachero, José Simón.
Guasch i Díaz, Diego Manuel.
Huguet i Rotger, Joan.
Huguet i Sintes, Cristóbal.
Joan i Cardona, José.
López i Oleo, María Ana.
Marí i Tur, Joan.
Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.
Matas i Palou, Jaume.
Matutes i Prats, Maria Estrella.
Mayans i Serra, José Miguel Fernando.
Mulet i Dezcallar, Dolça.
Munar i Riutort, Maria Antònia.
Nadal i Buades, Miquel.
Oliver i Mut, Gaspar.
Palau i Costa, Catalina.
Palau i Torres, Pere.
Pastor i Cabrer, Antoni.
Quetglas i Rosanes, Francisco.
Ramon i Juan, Miquel.
Riudavets i Florit, Eduard.
Rodríguez i Barberá, José María.
Rosselló i del Rosal, Miquel.
Rosselló i Pons, Margalida.
Rotger i Llabrés, Pere.
Salom i Coll, Maria.
Salom i Soler, Ana María.
Sampol i Mas, Pere.
Seguí i Pons, Joana Maria.
Sugrañes i Barenys, Misericordia.
Sureda i Fons, Catalina.
Tur i Torres, Vicent.
Vadell i Ferrer, Maria Antònia.

Valenciano i López, Valentí.
Vinent i Barceló, Asunción.
Camps i Orfila, María José.
Torres i Cabañero, Carolina.
Fageda i Aubert, Joan.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Joan Fageda
i Aubert):

Acabada aquesta segona votació procedirem a fer el
recompte de vots.

Joan Marí i Tur.
Joan Marí i Tur ha estat el primer paperet.
Valentí Valenciano López.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Valentí Valenciano López.
Joan Marí Tur.
Blanc.
Joan Marí Tur.
Blanc.
Valentí Valenciano.
Valentí Valenciano López.
Valentí Valenciano López.
Joan Marí Tur.
Valentí Valenciano López.
Joan Marí Tur.
Valentí Valenciano López.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Blanc.
Valentí Valenciano López
Joan Marí Tur.
Valentí Valenciano López.
Joan Marí Tur.
Joan Marí i Tur.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Blanc.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Valentí Valenciano.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Valentí Valenciano.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Valentí Valenciano López.
Joan Marí Tur.
Valentí Valenciano López.
Valentí Valenciano López.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Valentí Valenciano López.
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Valentí Valenciano.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Joan Marí Tur.
Valentí Valenciano López.
Joan Marí Tur.
Valentí Valenciano López.
Valentí Valenciano López.
Valentí Valenciano.
Valentí Valenciano López.
I Valentí Valenciano López.

Resultat de la votació: vots emesos, 59; vots en blanc, 4;
vots vàlids, 59; vots nuls, cap.

Resultat: 33 vots a favor de l’Hble. Sr. Joan Marí Tur i 22
vots a favor de l’Hble. Sr. Valentí Valenciano López. 

En conseqüència queda proclamat vicepresident primer del
Parlament de les Illes Balears l’Hble. Sr. Joan Marí i Tur, i
vicepresident...

(Aplaudiments)

...i vicepresident segon del Parlament de les Illes Balears
l’Hble. Sr. Valentí Valenciano López.

(Aplaudiments)

A continuació procedirem a l’elecció dels secretaris primer
i segon de la Cambra de la mateixa forma en què s’ha fet
l’elecció dels vicepresidents. Prec a les diferents formacions
polítiques que facin arribar a la Mesa les propostes de
candidats o candidates per a aquesta elecció. Sr. Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President.

Per part del nostre grup proposam Guillem Camps i Coll.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Per part del Grup Parlamentari Socialista proposam Fèlix
Fernández Terrés.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Joan Fageda
i Aubert):

Idò els noms dels candidats proposats per les diferents
formacions polítiques són els següents: el Sr. Guillem Camps i
Coll per part del PP, i Fèlix Fernández Terrés per part del PSOE.
És així? Idò procedim a l’elecció dels secretaris com s’ha fet ja
en altres votacions precedents: escriure un sol nom a les
paperetes, i prec a la secretària, Sra. Camps, que comenci a
cridar per ordre alfabètic els diputats per a la seva votació.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D’EDAT (María
José Camps i Orfila):

Abascal i Jiménez, Patricia.
Alomar i Mateu, Celestí.
Antich i Oliver, Francesc.
Armengol i Socias, Francina.
Barceló i Martí, Joana Maria.
Boned i Roig, Joan.
Bosch i Mesquida, Andreu.
Cabrer i González, Margarita Isabel.
Calvo i Sastre, Ana María.
Camps i Coll, Guillem.
Castillo i Ferrer, Aina Maria.
Costa i Serra, Pilar.
Diéguez i Seguí, Antonio José.
Estaràs i Ferragut, Rosa.
Feliu i Álvarez de Sotomayor, Carme.
Fernández i Terrés, Félix.
Fiol i Amengual, Francesc.
Flaquer i Riutort, Joan.
Font i Barceló, Jaume.
García i Querol, Maria del Carme.
Gascon i Mir, Miguel.
Gornés i Hachero, José Simón.
Guasch i Díaz, Diego Manuel.
Huguet i Rotger, Joan.
Huguet i Sintes, Cristóbal.
Joan i Cardona, José.
López i Oleo, María Ana.
Marí i Tur, Joan.
Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.
Matas i Palou, Jaume.
Matutes i Prats, Maria Estrella.
Mayans i Serra, José Miguel.
Mulet i Dezcallar, Dolça.
Munar i Riutort, Maria Antònia.
Nadal i Buades, Miquel.
Oliver i Mut, Gaspar.
Palau i Costa, Catalina.
Palau i Torres, Pere.
Pastor i Cabrer, Antoni.
Quetglas i Rosanes, Francisco.
Ramon i Juan, Miquel.
Riudavets i Florit, Eduard.
Rodríguez i Barberá, José María.
Rosselló i del Rosal, Miquel.
Rosselló i Pons, Margalida.
Rotger i Llabrés, Pere.
Salom i Coll, Maria.
Salom i Soler, Ana María.
Sampol i Mas, Pere.
Seguí i Pons, Joana Maria.
Sugrañes i Barenys, Misericordia.
Sureda i Fons, Catalina.
Tur i Torres, Vicent.
Vadell i Ferrer, Maria Antònia.
Valenciano i López, Valentí.
Vinent i Barceló, Asunción.
María José Camps i Orfila.
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Torres i Cabañero, Carolina.
I Fageda i Aubert, Joan.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Joan Fageda
i Aubert):

Es procedeix, com sempre, a fer el recompte de vots llegint
en veu alta les paperetes.

Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Fèlix Fernández Terrés.
Fèlix Fernández Terrés.
Blanc.
Guillem Camps i Coll.
Fèlix Fernández.
Guillem Camps i Coll.
Fèlix Fernández.
Fèlix Fernández Terrés.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Fèlix Fernández Terrés.
Blanc.
Fèlix Fernández Terrés.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Fèlix Fernández.
Blanc.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Fèlix Fernández Terrés.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Blanc.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Fèlix Fernández Terrés.
Fèlix Fernández.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps i Coll.
Guillem Camps.
Guillem Camps.
Fèlix Fernández Terrés.
Fèlix Fernández Terrés.
Guillem Camps i Coll.
Fèlix Fernández Terrés.
Fèlix Fernández.
Guillem Camps i Coll.

Fèlix Fernández Terrés.
Guillem Camps i Coll.
Fèlix Fernández Terrés.
Fèlix Fernández.
Fèlix Fernández.
Fèlix Fernández.
Fèlix Fernández Terrés.
I Fèlix Fernández Terrés.

Resultat de la votació: vots emesos, 59; vots en blanc, 4;
vots vàlids, 59; vots nuls, cap.

Resultat: 33 vots a favor de l’Hble. Sr. Guillem Camps; 22
vots a favor de l’Hble. Fèlix Fernández Terrés. 

En conseqüència queda proclamat secretari primer del
Parlament de les Illes Balears l’Hble. Sr. Guillem Camps i Coll.

(Aplaudiments)

I secretari segon del Parlament de les Illes Balears l’Hble. Sr.
Fèlix Fernández Terrés.

(Aplaudiments)

Acabada la missió d’aquesta mesa d’edat, solament ens
queda felicitar els que han estat elegits per ocupar els diferents
càrrecs de la Mesa del Parlament i, al mateix temps, saludar tots
els diputats i les diputades aquí presents i les persones que ens
han acompanyat en aquest acte. 

Deman als membres de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que passin a ocupar els seus llocs respectius.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

D’acord amb l’establert en el Reglament d’aquesta cambra,
correspon ara que aquesta presidència presti el jurament o la
promesa d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears.

Promet per la meva consciència i pel meu honor d’acomplir
fidelment les obligacions del càrrec de President del Parlament
de les Illes Balears amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar
la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

A continuació, el Secretari Primer de la Mesa del Parlament
anomenarà cadascun dels diputats i diputades i passaran a
formular la promesa o jurament. Els membres de la Mesa el
jurament o promesa al final.

Honorables senyores i senyors, jurau o prometeu per la
vostra consciència i pel vostre honor d’acomplir fidelment les
obligacions del càrrec de diputat del Parlament de les Illes
Balears amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la
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Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Abascal i Jiménez, Patrícia.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, prometo.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Alomar i Mateu, Celestí.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antich i Oliver, Francesc.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Armengol i Socías, Francesca Lluch.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Barceló i Martí, Joana Maria.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Boned i Roig, Joan.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Bosch i Mesquida, Andreu.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Cabrer i González, Margarita Isabel.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Calvo i Sastre, Ana Maria.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Camps i Orfila, María José.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Castillo i Ferrer, Aina Maria.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Costa i Serra, Pilar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Diéguez i Seguí, Antonio José.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Estaràs i Ferragut, Rosa.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fageda i Aubert, Joan.
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EL SR. FAGEDA I AUBERT:

Sí, jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Feliu i Álvarez de Sotomayor, Carme.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fiol i Amengual, Francesc.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Flaquer i Riutort, Joan.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Font i Barceló, Jaume.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

García i Querol, María del Carmen.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gascón i Mir, Miguel.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gornés i Hachero, José Simón.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Guasch i Díaz, Diego Manuel.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Huguet i Rotger, Joan.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Huguet i Sintes, Cristóbal.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan i Cardona, José.

EL SR. JOAN I CARDONA:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

López i Oleo, Maria Ana.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sense renunciar al dret d’autodeterminació, sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Matas i Palou, Jaume.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Matutes i Prats, Maria Estrella.
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LA SRA. MATUTES I PRATS:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Mayans i Serra, José Miguel Fernando.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Mulet i Dezcallar, Dolça.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Munar i Riutort, Maria Antònia.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Nadal i Buades, Miquel.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Oliver i Mut, Gaspar.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Palau i Costa, Catalina.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Palau i Torres, Pere.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pastor i Cabrer, Antoni.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Quetglas i Rosanes, Francisco.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Ramon i Juan, Miquel.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, ho promet, per imperatiu legal, òbviament.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Riudavets i Florit, Eduard.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sense renunciar al dret d’autodeterminació del nostre poble,
sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rodríguez i Barberá, José María.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rosselló i del Rosal, Miquel.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rosselló i Pons, Margarida.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Per imperatiu legal, sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Salom i Coll, Maria.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Salom i Soler, Ana Maria.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sampol i Mas, Pere.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sense renunciar al dret d’autodeterminació del nostre poble,
sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Seguí i Pons, Joana Maria.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sugrañes i Barenys, Misericòrdia.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí, jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sureda i Fons, Catalina.

LA SRA. SUREDA I FONS:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Torres i Cabañero, Carolina.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Tur i Torres, Vicent.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Vadell i Ferrer, Maria Antònia.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sense renunciar al dret d’autodeterminació del nostre, sí, ho
promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Vinent i Barceló, Asunción.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Marí i Tur, Joan.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Valenciano i López, Valentí.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fernández i Terres, Fèlix.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRES:

Sí, lo prometo.

EL SR. VICEPRESIDENT PRIMER:

Guillem Camps i Coll.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, ho jur.

EL SR. PRESIDENT:

Queda constituït el Parlament de les Illes Balears. Aquesta
constitució serà comunicada al Rei, al president del Govern de
les Illes Balears, en funcions, als presidents del Congrés i del
Senat i al president del Govern de la nació.

Abans de finalitzar voldria dir unes breus paraules. En
primer lloc, Molt Honorable President, en funcions, del Govern
de les Illes Balears, honorables diputades, honorables diputats,
senyores i senyors, paraules d’agraïment als grups
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parlamentaris que m’han donat suport, Partit Popular i Unió
Mallorquina, i també, com no, paraules d’agraïment per la
deferència que han tengut la resta de formacions polítiques,
que jo entenc, amb la seva abstenció, és un signe, un gest
positiu, la qual cosa també celebr i me n’alegr moltíssim.

Superada ja la sorpresa d’aquesta matinada, els he de dir
que assumesc aquesta alta responsabilitat amb molt d’orgull,
per una banda, i per, l’altra banda, també amb molta humilitat.
El meu compromís serà, des d’avui mateix, ser el president de
tots, i m’agradaria crear un clima de respecte, de consens, de
convivència, que faci possible que aquesta cambra actuï de la
millor manera, defensant els ciutadans de les Illes Balears.
Aquest és el meu desig, aquesta és la meva il Alusió: que
tenguem una sisena legislatura fructífera per als nostres
ciutadans i que entre nosaltres sempre hi hagi respecte.

(Aplaudiments)

S’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia a tots, senyores i senyors diputats. 

D’acord amb el previst a l’article 141 del Reglament del
Parlament, s’ha consultat amb els portaveus designats pels grups
polítics amb representació parlamentària i venc a proposar per
al càrrec de president de la comunitat autònoma de les Illes
Balears l’Hble. Sr. Jaume Matas i Palou.

Té la paraula el candidat a president de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per exposar el seu programa.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sr. President, senyores i senyors diputats, autoritats. 

Vull començar aquestes  primeres paraules meves en aquesta
cambra per celebrar el resultat,  la convocatòria de les eleccions
i la celebració de les eleccions de dia 25 de maig. Vull agrair,
naturalment, a tots aquells ciutadans que han volgut participar
en aquesta convocatòria electoral, la seva celebració, i la meva
felicitació a tots aquells que han pogut tenir la  confiança dels
ciutadans, als ajuntaments, als  consistoris, als  regidors i també
als previsibles consells de cada una de les Illes. I naturalment,
vull aprofitar aquesta ocasió per agrair al Grup Parlamentari
Popular que m’hagi proposat com a candidat per a aquesta
investidura i en aquest debat d’investidura. Com sempre, moltes
gràcies per la vostra confiança.

Quin sentit té aquest acte d’avui, senyores i senyors
diputats? Tots sabem el previsible desenllaç, el sentit  dels  vots
i el joc implacable de les majories i de les minories. Les
senyores  i els  senyors  diputats  coneixen sobradament les línies
programàtiques desenvolupades al llarg d’aquesta campanya
electoral, amb  les quals  em present davant aquesta cambra. I
naturalment aquest candidat també coneix perfectament les
línies programàtiques de tots  els  partits presents en aquest
parlament. 

La pregunta que ens hem de fer és per què i per a quina
finalitat aquesta sessió d’investidura? I jo crec que val la pena
reflexionar profundament sobre aquest particular perquè amb
aquesta reflexió quedarà subratllat el sentit que per al Grup
Parlamentari Popular i personalment per a aquest candidat a la
Presidència del Govern de les Illes Balears té l’acte que avui
duim a terme. 

Ja és famosa l’actitud del Molt Honorable President de la
Generalitat de Catalunya, el Sr. Jordi Pujol; quan s’entrevista
amb algú important, ell sempre diu “parlem, primer de tot, de
principis, les coses  concretes vendran despré, però sobretot, en
primer lloc, parlem de principis". I és que els  principis  en
definitiva són els que marquen el camp  de joc i les regles, els
principis  són els  que defineixen un clima i són els  que expliquen
un tarannà. Parlem,  idò, senyores i senyors de principis, de
coses generals, les coses  concretes d’altra banda s’anuncien
esquemàticament i punt. A més a més, les coses  concretes, és a
dir, el programa que avala aquesta candidatura el coneixen
perfectament les senyores  i els  senyors  diputats, com ja advertia
fa un moment. Convé, idò, que parlem de principis, dels
principis  que inspiren la nostra acció de govern, entre altres
raons perquè allò més important aquí i ara en aquesta comunitat

autònoma són els principis. Els  diputats  i les diputades durant
aquesta intervenció coneixerem i coneixeran allò que farem i
com ho farem, l’esperit, la filosofia i el tarannà que presidiran
la nostra acció de govern al llarg d’aquests  quatre 4 anys, si
obtenim la confiança d’aquest parlament.

Bé, reprenent, idò, el sentit que té l’acte d’avui, jo crec que
és obligat subratllar la seva important significació simbòlica i la
seva important significació ritual. En el fons la investidura
culmina i també escenifica tot el procés electoral, és un símbol
de la centralitat de la institució parlamentària en el nostre
sistema autonòmic i és un ritual fet de gestos, de litúrgies i de
formes per subratllar el caràcter formal de la democràcia que és,
abans de tot i sobretot, formes, és a dir, regles explícites o
implícites. 

I la primera de les formes i de les regles democràtiques és
afirmar que la sobirania del poble, llevat dels  moments
constituents, es delega al Parlament, en aquest parlament on
residirà al llarg de tota la legislatura. Per això, senyores i
senyors diputats, jo més que dirigir-me a tots  vostès, em vull
dirigir i em dirigesc a través d’aquest discurs a la ciutadania
amb la intenció d’oficialitzar, amb  la solemnitat parlamentària,
algunes coses  que són, des del nostre punt de vista, importants.

La primera cosa que vull oficialitzar té un nom, en mallorquí
li deim "tarannà". Al llarg de la passada campanya electoral,
vaig advertir en diverses intervencions, que si guanyàvem les
eleccions no prendríem el Palau d’Hivern o la Bastilla, ni
parafrasejaríem Fray Luis  de León amb un impertinent
decíamos ayer..., ni repicaríem les campanes, ni les mostres
d’alegria anirien més enllà del bon gust i de la contenció
obligada, per respecte, fins i tot i sobretot, cap als  nostres
adversaris polítics.

Amb això vull dir que el tarannà que presidirà els  nostres
comportaments i la nostra acció de govern serà de mà estesa, de
diàleg i d’esperit liberal. No només amb l’oposició, sinó, allò
que és més important, amb la societat en general.

No governarem contra ningú, ni perseguirem ningú ni
fabricarem contubernis judeomaçònics per justificar reaccions
malagradoses i irritants. I això serà així, no només per
convicció, sinó per imperatiu moral: si aquesta cambra vota la
meva investidura, automàticament, en el mateix moment,
deixaré de ser el candidat d’un partit per convertir-me en el
president de tots, dels  que m’han votat i dels que no m'han
votat. “Beckett o l’honor de Déu”, “El pes de la púrpura”,
anomenin-ho, senyores  i senyors  diputats, com vulguin. Un
president d’aquesta comunitat que no sàpiga, que no vulgui o
que no s’imposi ser el president de tots, crec que  no hauria
d’ocupar la cadira presidencial. 

I convé dir-ho amb solemnitat en un moment solemne com
aquest i en una institució solemne com és el Parlament, perquè
quedi clar.

El segon principi sobre el qual vull reflexionar és, des d’un
punt de vista polític, econòmic i social, tal vegada de major
transcendència.

Senyores i senyors  diputats: tot allò que és aquesta terra, tot
allò que s'ha aconseguit al llarg dels  segles, tots els moments
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estelAlars que ha tengut, no és obra de cap governant o govern de
torn, sinó d’això  que ara s’anomena “societat civil”. Tot,
absolutament tot. Això significa, d’entrada, que la història amb
majúscules d’aquesta terra ens imposa una lliçó a tots els
governants, una lliçó d’humilitat i ens fixa  els  límits que no han
de ser traspassats. En això, tenc el pressentiment que ens
diferenciarem notablement de posicions que pensen que la
legitimitat democràtica confereix ciència infusa i autoritza
modelatges de disseny ideològic. El meu partit, el nostre partit,
i el futur govern que esper que surti d’aquesta cambra pensen
que el protagonisme central el té la societat, no el govern, que
la democràcia és un sistema de diàlegs continuats  i que és
fonamental establir un espai en què allò que és públic i allò que
és privat es puguin trobar i s’interaccionin en sinèrgies de
previsible fecunditat. 

Un govern que sigui incapaç d’establir aquests  sistemes de
diàleg, un govern que sigui incapaç de definir aquests  espais  de
trobada amb la societat en totes  les seves  projeccions i que pensi
que les urnes són la versió moderna d’una Pentecosta que
ilAlumina de cop i volta els capets d'aquells agraciats pels vots
dels ciutadans, aquest govern està condemnat a la soledat, a
l’encasellament i, al final, probablement a l’autisme.

Tarannàs, diàlegs, punts  de trobada.... Tot això té un objectiu
clar, que és l'objectiu clar de recuperar la confiança i l’esperança
d’una societat que, per tota una sèrie de circumstàncies en què
tal vegada tendrem ocasionar d'entrar, pareixia instalAlada en la
depressió més absoluta. Pens, en aquest sentit, que el rol, el
paper d’un govern, de qualsevol govern, és actuar de
catalitzador de les energies positives que es troben subjacents  a
la nostra societat. Els negatius no creen llocs de feina. Els
negatius no són dinàmics. Els negatius no funden empreses. Els
negatius no arrisquen. Per això, la primera de les obligacions
d’un govern que irromp en un delicat moment social i econòmic
com el que vivim és infondre fe i esperança. No estic -no
s'espantin- parlant de les virtuts teologals, parl de política pura,
essencial, en la seva formulació més autèntica. I és que la fe i
l’esperança en el present i en el futur no són dons que s’atorguin
perquè sí, ni que s’aconsegueixin amb somriures d’orella a
orella o amb discursos voluntaristes en el millor estil voltarià
del doctor Pangloss, sinó que són fruit de la responsabilitat i del
fet que es creïn les condicions objectives que permetin que la fe
i l’esperança creixin, es desenvolupin i se subroguin en el lloc
de les posicions negatives.

Dit amb altres paraules, recuperar l’optimisme passa, per
exemple, per un govern que doni suport, que escolti i que parli
amb la societat civil, per un govern que no es quedi de mans
plegades, com Don Tancredo, davant les dificultats de la
conjuntura, per un govern que ausculti les necessitats i les
inquietuds dels  seus ciutadans, per un govern que cregui que la
llei és una cosa seriosa en la mesura que fixa drets i obligacions
estables, sense els  quals  no és possible l’activitat econòmica, ni
les inversions, ni la planificació empresarial ni el progrés d’una
societat.

I per això insistia tant, quan he començat la meva
intervenció, a parlar de principis  i de coses  generals, perquè allò
que ens ocupa i preocupa, allò que ens passa, té a veure molt,
fonamentalment, amb aquests principis i amb aquestes
generalitats que s’han d’elevar a la categoria més notable de la
política.

I vull continuar parlant de principis, senyores  i senyors
diputats. Del principi de responsabilitat, per exemple. Un
hermeneuta no massa fi explicarà demà que el candidat del
Partit Popular ha fet un encès discurs liberal quan ha apostat per
la societat, per la força creadora de l’individu, pel seu
distanciament de l’intervencionisme i dels  modelatges
ideològics. Naturalment que estic fent un discurs liberal!
Naturalment que vull fer un discurs liberal!, perquè el Partit
Popular és un partit liberal, i amb un missatge liberal ha guanyat
aquestes  eleccions, i no per una espècie de carisma sobrevengut
gràcies a aquest liberalisme rampant que, després  de la debacle
del socialisme real a tota Europa i a tot el món, ha envaït la
nostra terra i tot el planeta, sinó perquè ha fet, el Partit Popular,
una cosa tan senzilla com connectar amb una societat que
eminentment és una societat liberal i que no està disposada a
renunciar a aquest liberalisme que l’ha impregnada des de fa
segles. 

Allò que passa és que aquest hermeneuta de torn -i això que
n'hem perdut algun de bo i de notable en aquesta legislatura-, bé
per indigència intelAlectual, bé per intencionalitat perversa,
practicarà probablement el maniqueisme més groller, mesclant
ous amb caragols, simplificant les coses i practicant un
reduccionisme de la pitjor espècie. El liberalisme és impossible
sense un govern que governi, sense un govern que assumeixi les
seves  responsabilitats, que no són poques. El govern ni ha de
substituir ni pot substituir la societat, però sí està obligat que la
llibertat i el dinamisme socials tenguin un camp i un espai on
desenvolupar-se. I això s’anomena proveir d’infraestructures
aquesta societat. Això s’anomena que l’Administració funcioni.
Això s’anomena que hi hagi seguretat jurídica. Això s’anomena
política econòmica que promogui riquesa i sobretot llocs de
feina. Això s’anomena medi ambient cuidat. Això s’anomena
prudència en la despesa pública. Això s’anomena ponderació
d’on són socialment més rendibles els  doblers. Això s’anomena
transparència i honestedat en el govern. I que no es preocupin
els  hermeneutes: un govern liberal i de liberals no es quedarà
sense feina, tot el contrari, un govern liberal i de liberals  tendrà
més feina que mai, no donarà l'abast.

I continuem amb els  principis. Al llarg de la campanya
electoral, el discurs del Partit Popular s’ha centrat, d'una manera
quasi obsessiva, en els llocs de feina. De fet, hem estat l’únic
partit que ha fet dels llocs de feina, de la defensa dels llocs de
feina, l'eix central de la seva campanya. Per una qüestió de
principi, sense cap dubte, com podem parlar als ciutadans de
carreteres?, com podem parlar als  ciutadans de trens,
d’ecologies, de paradisos virtuals, si aquests ciutadans han
perdut el seu lloc de feina, no troben feina, o la feina que tenen
perilla? Com podem convocar-los a “fer país” si el seu país, el
país  de la seva família, els  seu país  personal, està instalAlat en la
incertesa?

Hi ha una espècie recurrent que consisteix en un
reduccionisme maniqueu que oposa sempre desenvolupament
econòmic a l’equilibri mediambiental i a la qualitat de vida. 

Aquest reduccionisme que no dubt qualificar
d’intelAlectualment esburbat i políticament fals, tal vegada
expliqui el sorprenent acriticisme amb què s’ha contemplat la
destrucció de llocs de feina a la nostra comunitat autònoma o la
pèrdua de competitivitat de la nostra economia. L’un i l’altre
serien un mal menor, el preu inevitable que s’ha de pagar per
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protegir el medi ambient i, a la vegada, una major i millor
qualitat de vida. A partir d’aquí, per tant, el triomf del Partit
Popular en aquestes eleccions de dia 25 de maig, és interpretat
-i estic segur que tendrem ocasió d'entrar-hi- com una espècie
de vuelta a las andadas, com el triomf de la depredació del
territori, del ciment o de la “balearització”.

Clar, i aquesta situació ens recorda la mateixa situació que
vivia Espanya a les darreries dels governs socialistes: no hi
havia cap altra política econòmica possible, els dos milions de
llocs de feina promesos s'havien transformats en dos milions de
desocupats, de gent que no tenia feina, i era el preu inevitable
d’una política econòmica inevitable imposada per la inevitable,
també, conjuntura internacional. Guanyà el Partit Popular l'any
96, i allò que era inevitable es transformà, de cop i volta, en
evitable, els  dos milions de nous aturats es transformaren en
més de quatre milions de llocs de feina, es quadraren els
comptes públics, es varen reduir els  imposts dels  ciutadans de
tot l'Estat i el país  començà l’època més prolongada de
prosperitat que ha viscut la democràcia espanyola. 

No és cert, és que no ho és que l’atur i la desacceleració
econòmica siguin les contrapartides inevitables d’un medi
ambient protegit. No és cert, i ho demostrarem. No és cert que
el parcs naturals  passin necessàriament per la integració
coercitiva de les propietats privades, i ho demostrarem. No és
cert que l’ecologia i l’economia siguin incompatibles, sinó que
són complementàries, i ho demostrarem. No és cert que la
construcció en un règim de seguretats jurídiques que no
necessita aturades en sec i moratòries sigui inconciliable amb el
medi ambient i, de fet, les polítiques practicades han demostrat
precisament els  efectes contraris, els efectes d’una oferta
artificial induïda per moratòries explícites o implícites i per la
inseguretat jurídica. No és cert que les necessàries autopistes  o
autovies consumeixin més territori que desdoblaments
tècnicament irracionals, sinó que consumeixen el mateix i, fins
i tot, no tant. No és cert que el cable submarí sigui
mediambientalment inferior al gasoducte. No és cert que la
incineració de residus sigui un atemptat ecològic i sobretot quan
l’alternativa resulta ser el sistema de l’abocador. No és cert que
les dessaladores siguin un mal mediambiental quan resolen un
problema secular i l’únic pecat de les quals ha estat posar en
evidència, gràcies a la tecnologia, el catastrofisme de
l’ecologisme radical.

I parlem d’economia i de principis  econòmics. En cinquanta
anys hem passat de ser una economia agrària i semiindustrial a
ser una economia de serveis. Això no és un mal en si mateix,
això és un bé. Símptoma de modernitat i d’adequació a la
divisió europea del treball, en bona part obligats per la nostra
condició insular. I aquesta formidable transformació ha estat
possible gràcies, entre d'altres coses, al turisme, a aquest turisme
que ara pareix que menyspream, que satanitzam i que feim
responsable de tots  els  nostres  mals. Els experiments han de fer-
se amb gasosa i, en economia, de vegades ni tan sols amb
gasosa. Quan se senten fantàstiques teoritzacions sobre “allò
que hem de fer”, com hem de diversificar la nostra economia i
altres hipòtesis de despatx, la realitat dels fets és especialment
cruel: ningú no fa cas als  teoritzadors. I és que, senyores i
senyors diputats, el protagonisme econòmic no el realitza cap
conselleria, ni cap càtedra d’economia, ni cap govern:
l’economia la protagonitzen els  empresaris, els  inversors, els
treballadors i tot el món de l'empresa, i ni els uns ni els altres

munten fàbriques de xips, fàbriques d’ordinadors o plantacions
de cautxú. El fet que s’aventurin peregrines teories econòmiques
prescindint per complet dels protagonistes  de l’activitat
econòmica seria divertit i fins i tot interessant, si no fos que els
experiments, a continuació, es fan amb sectors  econòmics
consolidats  com és el turisme, i no amb gasosa o amb aigua del
grifó. Aleshores, aquell fet divertit, aquella teoria de despatx
divertida, esdevé inquietant i, fins i tot, dramàtic: destruïm allò
que és sòlid a canvi d’allò que els francesos anomenen “bâtir
des chateaux en Espagne”. 

Això no pot ser, això és irresponsable, és delictiu. El turisme
estira de tota la nostra economia. El turisme és un turisme
pròsper, és el que permet i permetrà en el futur una
diversificació del sector terciari. El meu govern, el govern del
Partit Popular, però també qualsevol govern, s’ha de ficar bé en
el cap que l’empresari és insubstituïble com a agent essencial de
l’activitat econòmica. És clar que es mou pel lucre, i aquest
lucre el du a concentrar informació, el du a explorar mercats, el
du a generar idees empresarials que, coordinant capital, treball
i organització, donaran lloc a això que s’anomena empresa. No
podem dimonitzar l’empresari, no podem dimonitzar  la seva
activitat en nom d’apriorismes ideològics que ens duen on ens
duen, on ens han duit. L’empresari es mou -i és la seva
obligació- per l’obtenció de rendibilitats, però aquí no s’acaba
ni la seva figura ni la seva condició. L’empresari té efectes
multiplicadors sobre el conjunt de l’activitat econòmica,
l'empresari sobretot crea riquesa i genera llocs de feina. Que
ningú no es preocupi: el dia que no sigui rendible ni atractiu
fabricar una cosa, no es fabricarà, i el dia que sigui rendible i
atractiu fabricar xips, fabricarem xips, però, mentrestant,
deixem en pau i respectem l’empresari perquè pugui exercir
com a tal, perquè vagi allà on les seves  inversions siguin més
rendibles i perquè planifiqui la seva activitat des de la llibertat,
i nosaltres ja tendrem la responsabilitat de fer que aquestes
inversions i aquesta activitat sigui beneficiosa per a tots els
ciutadans. Oblidar aquestes  elementalitats probablement explica
bona part d’allò que ens passa. 

Què el nostre model turístic ha de ser repensat? Per
descomptat, naturalment, i crec que així ho opinen, en primer
lloc, els mateixos empresaris i responsables turístics. Però per
repensar-lo, per plantejar aquest gran debat que incitarem al
llarg de la legislatura, és necessari restaurar ponts  i espais de
diàleg que ho facin possible. Per això parlava, al començament
de tarannàs, d’espais  de trobada i d'espais  de diàleg, per arbitrar
mesures de xoc, per revisar imatges de marca, estereotips
consagrats i per replantejar-se els criteris de promoció.

Llibertat, un altre principi sacrosant per a un demòcrata de
les democràcies demoliberals, que són les úniques possibles. No
hi ha ni hi pot haver excepcions, zones exemptes, a l’imperi de
la llibertat com a eix medulAlar del nostre sistema polític que
defineix la Constitució. És en nom d’aquesta llibertat i no en
nom de res més, que el Partit Popular ha plantejat, de manera
desdramatitzada i sense cap tipus de complexos, qüestions que
eren latents a la nostra societat cobertes per una espècie de pacte
de silenci que ningú no gosava rompre. I, no obstant això, la
política, com passa de vegades, anava per un lloc i la realitat
social per un altre. I em vull referir a  qüestions lingüístiques i
relacionades amb la llibertat de l’ensenyança. 
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No es pot imposar cap llengua, no es pot anar en contra de
cap llengua, no es pot ignorar olímpicament la realitat
sociolingüística, no es pot violentar, en nom del que sigui, la
llibertat d’elecció de centre escolar o convertir en una caricatura
el bilingüisme de la nostra societat i la nostra llengua, que
volem defensar i estimam. I això ho hem plantejat sense anar en
contra de res ni de ningú. Crec que és la primera vegada que uns
temes tan conflictius i tan vidriosos surten a la superfície del
debat polític, com han de sortir-hi, amb naturalitat, sense cap
t ipus de dramatisme i amb una aposta desinhibida per la
convivència pacífica i civilitzada. 

I a l’hora de baixar al detall, a les coses  concretes, vull
recordar que, abans que finalitzàs la campanya electoral, vaig
expressar en nom del meu partit  la convicció i el nostre
compromís que, per damunt o independentment de les majories
que es produïssin a les eleccions, hi hauria una sèrie de grans
qüestions, de grans projectes, que haurien de menester el més
ampli consens possible i que haurien de ser qüestió de més d’un
partit polític.

Aquestes  grans qüestions, aquests  grans temes,
malauradament després d'aquests quatre anys que per
circumstàncies, les que siguin i en ocasions per imponderables,
no s'hagin pogut resoldre, han convertit  aquests  problemes en
problemes, a més d'importants, avui en urgents. Temes com el
Pla territorial o els plans territorials, les carreteres, l’energia, els
residus, l’aigua són temes malauradament no resolts i que avui
posen en perill els reptes de futur de la nostra societat.

I és precisament des d'aquesta perspectiva, la perspectiva de
l’interès general, des de la perspectiva d'intentar fugir d’una
imatge de repartiments de càrrecs, de repartiment de poder, de
parcelAles de poder, que jo sincerament crec que no ens
beneficia i que no ens ha beneficiat gens a la classe política en
general al llarg d'aquests  anys passats, és des d'aquesta
perspectiva des d’on hem pogut establir un acord programàtic
i de governabilitat amb Unió Mallorquina, amb el partit d'Unió
Mallorquina, per a la legislatura 2003-2007. Crec sincerament
que ambdós partits hem sabut posar per davant els  interessos
dels  ciutadans de les Illes Balears, i no la dels  nostres  partits
polítics respectius.

Han primat els  projectes, han primat les infraestructures, els
nostres  programes electorals, la colAlaboració i la cooperació
entre les institucions, davant d'un enfrontament estèril per
interessos estrictament electorals; en definitiva, ha primat
l’estabilitat i la governabilitat de les institucions, per tal de
poder dur  endavant aquells projectes que beneficiïn els nostres
ciutadans. El resultat electoral del mes de maig, la societat en
definitiva, ha reclamat un projecte polític homogeni i estable,
capaç de resoldre d'una vegada per totes els seus problemes.

Aquest acord, que no és un acord excloent, sense cap dubte,
aquest acord parteix dels  principis  bàsics que configuren els
nostres  programes electorals respectius: model econòmic que
garanteixi el desenvolupament sostenible, la garantia de qualitat
de vida, seguretat jurídica, diversificació i desestacionalització
de les nostres economies, desenvolupament del règim especial
de les Illes Balears, pacte local, etc., per arribar al compromís
d’execució programàtic concret que afecta temes tan importants
com són les carreteres, la llei de capitalitat de la ciutat de Palma,
el Pla energètic de les Illes Balears, el Pla hidrològic estatal i de

les Illes Balears -amb la construcció de les desalinitzadores de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa-, els parcs naturals,
l'eliminació de l’impost de successions de pares a fills, la lliure
elecció de centre educatiu, les Directrius d'Ordenació del
Territori, la Llei d'habitatges turístics de vacances, la Llei del
defensor del territori, i, pel que fa concretament a Mallorca, el
Pla territorial i els residus, entre d’altres qüestions.

Podria continuar aprofundint en els  nostres  programes
electorals  que són el nostre compromís  programàtic i de govern,
podria continuar aprofundint en els  programes electorals  del
Partit Popular de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera, programes que les seves  senyories coneixen
perfectament, i que garanteixen la igualtat de condicions de tots
els  ciutadans de les Illes Balears, perquè aquest és el nostre
compromís, aquesta és la nostra oferta programàtica i de govern.

Podria explicar la funció vertebradora del territori, de les
autopistes  o de les autovies projectades, adaptades als  plans
territorials  insulars, consensuant els traçats sempre des de la
perspectiva del menor impacte ambiental possible, però
garantint la construcció de les carreteres ràpides i segures,
necessàries a totes  i a cadascuna de les nostres  illes i adaptades
a les exigències tècniques per atendre unes necessitats  de trànsit
insuportables amb l’actual xarxa viària.

Em podria estendre sobre el gran debat urbanístic, que hem
de resoldre d’una vegada per totes, sobre unes illes que, amb
importants excepcions, han esdevengut àrees metropolitanes;
una ordenació del territori basada amb la seguretat jurídica i
amb el respecte a la propietat privada. 

O podria entrar a parlar de com abordarem la gestió d’una
sanitat pública transferida que malauradament fa aigua per totes
parts. S’ha transmès al ciutadà la sens ació que no s’ha
aconseguit  desgraciadament dispensar l’assistència proporcional
a la responsabilitat adquirida. Seria bo, hem d’acabar amb les
controvèrsies dels professionals, amb les crisis sindicals, amb
els  canvis  erràtics de personal qualificat, amb les disputes  entre
segments assistencials, i aconseguir el sentiment de seguretat i
confiança que ha d’oferir el sector sanitari de les Illes Balears,
en el seu conjunt, a tots els ciutadans.

La sanitat, la salut no té color polític, i el sistema sanitari
que li dóna suport  ha de ser complementari, utilitzant tots els
recursos disponibles, venguin de la iniciativa privada o de
l’aportació pública. L’objectiu és l’assistència sanitària pública,
gratuïta, de qualitat per a tothom, amb l’execució de les
infraestructures urgents  ajornades, malauradament, com
l’hospital d’Inca, l'hospital de Menorca, a Maó, o l'hospital de
Formentera, entre d’altres.

Podria repetir per què eliminarem l’ecotaxa, i destacar que
només amb l’anunci de la supressió d'aquest impost ja avui hi
ha respostes  positives en el mercat turístic. Que malgrat aquesta
supressió, volem garantir les inversions mediambientals, perquè
el turisme i el medi ambient seran la nostra prioritat política
lligada a la creació de llocs de feina i a la nostra qualitat de vida.
Que volem recuperar el liderat turístic per a les Illes Balears,
que volem recuperar la nostra imatge i que volem garantir les
inversions en infraestructures turístiques, com per exemple la
posada en marxa de l'Escola d’Hostaleria a Eivissa i
Formentera.
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Caldria  recordar el compromís per al manteniment i la
defensa del teixit social agrari i pesquer, principalment davant
aquesta preocupació que tenim tots  davant això que se 'ns
presenta de la reforma de la política agrària comuna a la Unió
Europea i les seves conseqüències.

Caldria destacar probablement el nostre compromís amb el
foment d’activitats productives a la indústria, al comerç, i en
general la vinculació de les petites i mitjanes empreses a la
creació de llocs de feina. La diversificació de la nostra
economia com una reforma estructural pendent,
desgraciadament, que hem d'aconseguir i que passa per no
perdre models com el que tenim de Menorca amb exemples tan
importants en el camp de la indústria del calçat, de la bijuteria
o de la indústria agroalimentària, entre d’altres.

Podríem debatre la política assistencial en termes
d’eficiència, en termes d’integració de les organitzacions socials
i de prevenció. Del nostre compromís amb la construcció de
centres assistencials  per a persones  que necessiten una atenció
especial a totes  les Illes Balears, com per exemple la Residència
de Santa Eulàlia els centres de dia de Sant Antoni i de
Formentera, entre molts d'altres, pendents  a totes  les Illes
Balears.

Podríem tornar a recordar que mantendrem i continuarem
aquelles coses que s’han fet bé al llarg d’aquests quatre anys,
com són les infraestructures de transport  públic i altres coses
que, sense cap dubte, s'han fet d'una forma adequada, acceptant
el repte de resoldre, en colAlaboració amb totes les institucions
competents, la problemàtica del transport aeri, principalment a
les illes menors, i el transport marítim de persones  i mercaderies
a Formentera.

Podria recordar el nostre compromís amb les polítiques
actives, les ajudes, les desgravacions fiscals  per a la adquisició
del primer habitatge o dels habitatges en general.

I em podria estendre sobre la importància de la
colAlaboració, la importància de l’enteniment entre les
institucions en benefici dels nostres ciutadans, la importància
del fet que puguem aconseguir d’aquesta relació amb el Govern
de l’Estat, amb l’Administració europea, el finançament
necessari per aconseguir les solucions dels nostres problemes de
transport, d’aigua, d’energia i d'infraestructures en general o
fins i tot de qüestions més puntuals, com puguin ser els jutjats
de primera instància de Formentera o la solució, d'una vegada
per totes, de la problemàtica, desgraciadament cada dia més
actual, del braç del port de Ciutadella i del port de Ciutadella.
Tenim el règim especial de les Illes Balears, l’instrument
necessari per desenvolupar aquesta colAlaboració i tenim tota la
voluntat política per dur-ho endavant.

I podria continuar amb moltes altres qüestions i aspectes
dels nostres programes electorals que coneixen les senyories,
però tanmateix aquests  aspectes  concrets  que estic segur i
convençut que demà mereixeran l’atenció de tot el nostre debat,
crec que són secundaris  en relació amb aquests  grans eixos, són
secundaris  en relació amb aquests  grans principis  ideològics que
inspiraran la nostra acció de govern.

I és que, en el fons, estic plantejant a les seves  senyories, i
a través seu a la ciutadania, una “altra” forma de govern i una

altra forma de governar, que sobretot pugui solucionar els
problemes dels nostres ciutadans.

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyores
i senyors diputats.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Acabada la intervenció del candidat a la Presidència de la
comunitat autònoma, se suspèn la sessió  fins demà, a les 12
hores. 

Prec un minut d'atenció a les senyores diputades i als
senyors  diputats, abans que no s'aixequin. Aquesta presidència
informa els senyors portaveus dels grups parlamentaris que
d'aquí trenta minuts, si els  sembla bé, hi haurà a la Sala d'Actes
una sessió de la Junta de Portaveus.

Al mateix temps, els  inform que per tal de poder preparar les
acreditacions de les diputades i dels  diputats, els dies de les
sessions plenàries d'investidura es procedirà a realitzar les
fotografies necessàries; avui, dia 25, lloc, Sala de Juntes del
vestíbul de Palau Reial, horari, fins a les 14 hores; i demà, dia
26, des de les 11,30 fins a les 14 hores.

Moltes de gràcies i fins demà. S'aixeca la sessió.
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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors  diputats. Recomença la sessió
d’investidura del candidat a president de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. Té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort
per un temps de 30 minuts.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears,
Molt Hble. President en funcions del Govern de les Illes
Balears, honorables conselleres i consellers, digníssimes
autoritats que ens acompanyen, senyores i senyors. 

Unió Mallorquina és un partit definit estatutàriament com a
partit de centre nacionalista i liberal, volem continuar apostant
d’una fo rma clara i decidida pel compromís  que hem anat
adquirint al llarg d’aquests  anys amb milers de ciutadans i
ciutadanes. Un compromís  fonamentat en la defensa dels
interessos de Mallorca i de tots els mallorquins, una manera de
fer política ens caracteritza i és la del seny i la moderació, sense
extremismes, sense dogmatismes perquè en política és possible
allò que és socialment acceptat. Sense urgències, perquè allò
vertaderament important és fer les coses  dia a dia i anar fent
camí, però amb uns objectius, això sí, clars: la qualitat de vida,
el benestar, la productivitat i la convivència perquè per a Unió
Mallorquina el més important són les persones, perquè creim
que ens ho mereixem, ens ho mereixem com a poble, com un
poble que ha tengut sempre empenta, perquè hem estat un poble
sempre tenaç i perquè hem tengut voluntat d’existir i de
persistir. 

Unió Mallorquina ha donat mostres de saber estar sempre en
el seu lloc i entre d’altres, d’haver aportat en cada moment la
seva voluntat d’ajudar a la governabilitat de les institucions. És
així que tots afrontam aquesta nova etapa política amb el repte,
un repte inexcusable de donar resposta vàlida i efectiva als
problemes històrics de finançament i d’inversió que ens situen
avui per avui en els darrers llocs en serveis tan importants per
als  ciutadans com són la sanitat, l’educació, les carreteres, la
competitivitat de les nostres  empreses. La necessitat de superar
aquest dèficit històric i el reconeixement del fet insular han de
ser, en el nostre entendre, els eixos vertebradors de l’activitat
política, no tan sols  d’aquesta comunitat sinó també de l’Estat
espanyol. Ha de ser una condició bàsica per al Govern de les
Illes Balears assolir un model econòmic estable, garantir la
productivitat i la igualtat de les condicions de la nostra gent amb
la restat de l’Estat i d’Europa, que s’impulsi l’activitat
empresarial, la industrial, generadora de riquesa i per tant, de
sostenibilitat i de futur. Donar solucions definitives és per a
nosaltres aconseguir el benestar i la màxima qualitat de vida i ho
és també aplicar el model territorial que definirà la Mallorca que
volem d’aquí 10, 15, 20 o 25 anys, la Mallorca dels nostres fills
i si és possible la dels nostres néts. La situació política que
existeix a la nostra comunitat i la que existeix en el Govern de
l’Estat, permet suposar una correcte sintonia entre les
institucions pel que fa a tots  i cada un d’aquests objectius
exposats i pensam que no hi haurà entrebancs donat que, encara
que sempre hauria de ser així, sabem que moltes vegades el fet
de què institucions diferents estiguin governades també per
partits diferents fan que hi hagin entrebancs, que esperam en
aquest cas i estam ben segurs que en el cas de les Illes Balears

els  governants  tendran la capacitat suficient d’aprofitar aquesta
avinentesa de què governin aquí i allà els  mateixos partits
polítics. 

És moment de reptes, se’ns plantegen reptes concrets  de
primera magnitud que exigiran compromisos, compromisos
clars i actuacions decidides ja que és molt el que està en joc.
L’aprovació definitiva del Pla territorial de Mallorca que
establirà uns paràmetres de desenvolupament i amb
concordança amb la nostra realitat territorial, econòmica i social
definint pautes de creixement i de sostre  poblacional, són un
d’ells. Aquest instrument serà una pedra angular del nostre
futur, amb  aquesta vocació va néixer i d’aquesta manera ha de
ser entès. També ho és el Pla de carreteres, les comunicacions
i desenvolupament són coses  que sempre han anat juntes. Creim
que s’ha de fer feina, que s’ha de continuar fent feina, la feina
que s’havia fet en el darrer any en matèria de carreteres i que a
més ha de tenir l’adequat finançament. Les mancances en aquest
àmbit jo crec que adquireixen una transcendència essencial quan
afecten, com és el cas, a la seguretat dels  ciutadans, però també
en el creixement de sectors  econòmics, tan industrial com
d’altres. També és precís continuar la gran tasca en el
tractament de residus, crec que avui dia podem dir que gràcies
a la gestió d’aquests  darrers 4 anys hem aconseguit  ser pioners
en tota Europa i que avui és imprescindible continuar fent feina
i posar en marxa aquest tercer forn, indispensable, que va en
total concordança amb les directrius europees d’eliminar els
abocaments. En un altre àmbit s’ha d’anar més enllà,
especialment amb dos aspectes, dos aspectes que són bàsics i
que fan que les Illes Balears necessitin d’una inversió molt
important, aquests  dos aspectes  són els recursos hídrics i
energètics. És imprescindible aconseguir que s’executin les
inversions que resolguin els problemes que són crònics i que
tenim amb el subministrament d’aigua. Una illa com Mallorca
amb 700.000 habitants i 10 milions de visitants anuals, no ens
podem permetre el luxe de dependre de si plou o no plou. Pareix
lògica que l’expectativa d’aquestes  inversions, donat que el Pla
hidrològic ha estat aprovat pel Sr. Matas, exministre i futur
president, doncs  crec que no serà molt dificultós aconseguir el
finançament necessari. També és imprescindible l’assoliment
definitiu d’allò que és el Pla energètic, un pla que en el nostre
entendre ha de contemplar les dues opcions, gas i cable. 

És evident que un repàs detallat de les mancances de la
nostra terra pel que fa a les inversions en infraestructures
evidencia l’enorme dèficit històric que patim, dèficit que
entenem que s’ha d’anar superant poc a poc pel benefici de tots
els  ciutadans. Des d’Unió Mallorquina hem volgut calcular
d’una manera aproximada les inversions necessàries per garantir
l’efectiu benestar de tots  els ciutadans i l’activitat del nostre
sector productiu, uns 1.500 milions d’euros. És a dir, en pessetes
uns 250.000 milions i que repartits estarien entre carreteres,
instalAlacions energètiques i hidràuliques i els accessos al port.
Estam posant damunt la taula quantitats  econòmiques molt
importants que han de ser gestionades sense por i amb molt
responsabilitat. Aquesta és l’essència d’aquest pacte
programàtic i de governabilitat que s’ha signat entre Unió
Mallorquina i el Partit Popular, sense por, sense por perquè no
hem de pensar que aquestes  inversions han de suposar ni
especulació urbanística, ni pressió de la mateixa. Són solucions
a problemes que patim i que només vénen a suplir les
mancances que s’han anat produint al llarg del temps perquè els
creixements no han tengut les infraestructures adients. Ja hem
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manifestat que el Pla territorial de Mallorca permetrà unes
regles de joc molt clares i que per tant, tendrem molta seguretat
jurídica i ens permetrà arbitrar unes mesures de
desenvolupament sostenible a la nostra illa. Totes les inversions
que hem assenyalat per ser vertaders instruments de generació
de riquesa i de benestar s’han d’emmarcar, en el nostre
entendre, dins d’aquest pla i amb la mateixa responsabilitat,
deia, perquè hem d’evitar amb tot moment que aquestes
inversions generin una situació de colAlapse, de saturació i
d’inestabilitat en el nostre teixit econòmic i social, m’explicaré.
Processos inversors de la dimensió dels  que s’han exposat
exigeixen l’establiment d’un calendari que permeti fer d’aquests
recursos un important motor de la nostra economia, però sense
generar, com va passar amb altres iniciatives, exemple Pla
Mirall, vertaders problemes de caire social. Aquesta prudència
serà a més a més beneficiosa per al nostre teixit econòmic i
empresarial, així les nostres  empreses podran assumir el repte
d’aquestes  realitzacions, ser alhora subjecte actiu i passiu
d’aquest impuls, sense veure-se excloses per una competència
externa que no deixaria beneficis a la nostra terra. 

De totes  maneres no tot són inversions. La Constitució
espanyola de 1978 en el seu article 138.1 estableix també
l’existència del fet insular i la necessitat de què aquest sigui
tengut sempre en compte a l’hora de garantir aquest equilibri
econòmic envers l’Estat, amb criteris de màxima justícia, evitar
perjudicis  i greuges comparatius entre els  nostres ciutadans i la
resta de l’Estat espanyol és una obligació de l’Administració. La
realitat insular genera també la necessitat de definir
competències sense duplicitats perquè cada una de les
administracions pugui vetllar d’una forma eficient i eficaç amb
la gestió dels recursos que li pertanyen. És un objectiu que
passa, sense cap dubte, per consolidar l’edifici institucional que
es deriva del nostre Estatut d’Autonomia, amb els  consells
insulars vertebrats com a governs de cada una de les illes i per
l’assoliment d’un finançament just i equilibrat per a tots els
ajuntaments, amb una menció especial a la necessitat d’aprovar
la Llei de capitalitat de Palma, que haurà de ser peça clau per
resoldre els problemes que travessa la capital de la nostra
comunitat. Dins les mesures de caire econòmiques necessàries
per compensar els costos de la insularitat, pren protagonisme
inexcusable l’aplicació del Règim Especial de les Illes Balears,
citat de manera repetitiva i invocat una vegada i una altra, però
encara no aplicat de forma plena i efectiva. Establir solucions
vàlides per al transport de passatgers, mercaderies o matèries
primes és una prioritat connectant les illes entre si i també
aquestes  amb el territori peninsular. També apostam per la
desestacionalització i la promoció d’un turisme de qualitat. Per
un tractament adequat dels  treballadors fixos discontinus i
moltes altres coses  més que es detallen precisament a l’articulat
del REB. També és essencial la definició d’un sistema impositiu
que compensi el dèficit provocat per la insularitat a les nostres
empreses, igualant la seva competitivitat amb la resta de l’Estat.
Aquest fet, sens dubte, incidirà també damunt la seva
modernització i renovació.

Parlam d’economia. La importància del turisme dintre del
producte interior brut és clara i evident i la vinculació de
l’activitat turística damunt altres activitats econòmiques és un
fet. El petit i mitjà comerç, l’agricultura, la pesca, els transports,
la restauració són alguns dels  exemples de com el turisme marca
el ritme de la nostra economia. Aquesta realitat efectivament
exigeix un compromís  amb el sector turístic, no hi ha cap dubte

de la necessitat d’aconseguir dia a dia l’excelAlència turística, de
fomentar de forma clara el turisme de qualitat, amb
infraestructures necessàries i que són imprescindibles per tal, les
carreteres, els camps de golf, els  ports esportius i que puguin
gaudir d’una terra importantíssima i d’uns espais naturals ben
conservats. En aquest sentit, entre tots, administracions
públiques i sector privat hem de concertar uns objectius i unes
pautes  de treball, posant especial atenció i intenció a la
promoció, la recerca de la qualitat, l’atenció a zones turístiques,
la lluita contra la desestacionalització, l’impuls d’atractius
turístics complementaris, com pot ser el turisme esportiu, el
turisme cultural i el de la natura. També aquí l’Estat hauria de
tenir un compromís amb les Illes Balears, l’activitat turística
incrementa de manera molt notable la població a la nostra
comunitat sense que aquest factor avui per avui es tengui en
compte a l’hora del nostre finançament. La negociació allà on
ens agradaria participar de la reforma de la Llei orgànica de
finançament de les comunitats autònomes per al proper període
del 2007 al 2012 i que s’ha d’efectuar lògicament dins aquesta
legislatura haurà d’incloure inevitablement el fet de la població
flotant, només així amb aquest reconeixement podrem fer front
a les necessitats  d’una sanitat que ha de poder oferir una atenció
propera i de qualitat i d’un sistema educatiu que garanteixi la
llibertat d’elecció de centre, res millor per a la lliure elecció de
centre i que no hi hagi problema de què tots siguin els  millors.
A més a més la recerca d’instruments ens ha de permetre
gestionar els  recursos que es generen dins la nostra comunitat,
gràcies precisament a l’activitat turística. Amb l’impuls  que
suposa l’activitat turística per a la nostra economia es poden
dissenyar actuacions que permetin traslladar aquest impuls  a
altres sectors  econòmics que no disposen avui per avui del
mateix econòmicament, socialment que allò que significa
precisament l’activitat turística, però que sabem que formen part
de la nostra realitat i que per tant, també han de ser defensades
i potenciades d’una manera decidida. 

Sens dubte el nostre ha de ser un país  allà on l’economia
sigui el màxim de diversificada, allà on els  sectors econòmics
disposin del necessari per a actuacions dirigides a la seva
protecció i promoció, sense perdre de vista les íntimes relacions
de cada un d’aquests  sectors  amb el turístic, fomentant així
aquest teixit de producció amb la potenciació per assolir que
cada un d’aquests  sectors  potenciï als  altres i entre tots
potenciam el benestar dels  nostres  ciutadans. D’aquesta manera
haurem d’establir mecanismes de protecció i de defensa del
nostre sector primari, un sector especialment vulnerable dins de
la nostra economia ja que representa un percentatge molt petit
dins del producte interior brut. Malgrat aquest condicionant el
cert i segur és que aquest sector és dipositari de molts d’aspectes
que fan que avui per avui siguin importantíssims, com les arrels
de la nostra tradició i que formen un bagatge cultural molt
important com a poble. A més a més és aquest el sector que amb
moltes ocasions ens permet mantenir un entorn ambiental, un
patrimoni natural que és precisament el que està en condicions
de tenir aquests criteris  de real sostenibilitat. Així el poc més
que aquest sector primari pot tenir amb la nostra economia, s’ha
de veure compensat per aquests  valors afegits que han de
suposar una implicació efectiva de les institucions en el seu
futur, que passa amb molts de casos per l’establiment de
mesures, com podien ser entre d’altres el finançament estable i
definitiu pel món del trot. D’igual forma el sector secundari
necessita d’actuacions clares i dirigides al seu enfortiment i
futur. En aquest sentit, una política seriosa pel que fa a la
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recerca, a la investigació, a la implantació de noves  tecnologies,
a l'increment del teixit industrial, implica també que els
ajuntaments amb les seves competències sobre polígons
industrials  i amb les altres institucions, actuïn com a eixos
d'actuació fonamentals. Però també ho són les diferents
qüestions a les quals  ens hem referit al llarg d'aquesta
intervenció, és a dir les necessàries inversions en matèria
d'infraestructures, en matèria de transports de mercaderies i de
tots  aquells  aspectes que afecten molt directament el nostre
teixit industrial.

Pel que fa referència al nostre comerç, component d'aquest
sector terciari, sembla evident la necessitat de dur a terme un
compromís  clar de protecció, promoció i difusió d'aquesta
activitat, tenint sempre en compte que és precisament aquest
tipus de comerç que dóna vida als  nostres  carrers, que impedeix
la degradació i la inseguretat ciutadana i que, per tant, juga un
paper molt important dins el nostre mercat laboral i perquè
també ens permet mantenir una oferta dels nostres productes i
de les nostres tradicions de cara als visitants.

Però seria una errada d'incalculables conseqüències  avaluar
de manera detallada la nostra realitat econòmica i les seves
necessitats  sense situar-la dins del seu context, un context
conformat per un entorn físic en el qual aquesta realitat
econòmica es desenvolupa i per una identitat cultural que forma
part essencial del que nosaltres som i especialment del que
nosaltres volem ser. Un entorn físic que és la realitat del nostre
territori, un territori limitat que ha de ser gestionat amb la
màxima responsabilitat i estimació per protegir decididament el
nostre patrimoni ambiental. Per això, ja fa anys que Unió
Mallorquina defensa la protecció del nostre territori, la protecció
del nostre paisatge, és una de les mesures que més poden
garantir el manteniment d'un turisme de qualitat, sens dubte,
aquest és el repte, fer compatible el desenvolupament econòmic
de la nostra societat, la generació de riquesa i benestar per a tots
els ciutadans amb  el respecte al nostre patrimoni ambiental i al
nostre patrimoni cultural. Activitat econòmica i medi ambient
no poden ser conceptes contraposats, sinó tot el contrari,
elements compatibles i inseparables que es vagin estenent, no
tan sols als espais naturals, sinó també i de manera molt
important, a les nostres zones urbanes. 

I l'altre element que forma part del context que emmarca
l'activitat econòmica és sense cap dubte la identitat cultural. A
un moment on els processos econòmics de cada vegada
presenten una vessant de més clara globalització, és necessari
manifestar que el nostre desig no és patir un procés de clonació
amb qualsevol altra illa o indret del món, on les nostres  senyes
culturals  passin a ser part d'un hipotètic museu etnològic global,
tot el contrari, volem apostar per la defensa d'aquestes senyes
d'identitat com una part essencial de nosaltres mateixos, del que
ens fa ser com som a la vegada que ens enriquim amb el que ens
aporten els  altres. Per això , lluny de voler amagar la nostra
identitat, el nostre patrimoni històric i cultural, les nostres
tradicions i la nostra llengua, el que volem és, precisament, que
rebin la protecció i la difusió que es mereixen des de
l'enriquiment que suposa un bagatge cultural d'aquesta
importància. La nostra cultura, la nostra llengua, les nostres
tradicions, les nostres  senyes  d'identitat són elements definitius
a l'hora d'entendre la nostra societat, la nostra economia i a
l'hora d'entendre'ns a nosaltres mateixos.

Com veurà, Sr. Matas, la nostra és també una posta per
Mallorca, per fer país  des de, com deia al principi, la nostra
òptica de partit, de centre, nacionalista i, avui per avui, l'únic de
l'Estat membre de la Internacional Liberal. És per tot això, per
tot el que vostè va dir ahir i que va assenyalar com a
coincidències, i per tot allò que estic segura avui farà seu de la
meva intervenció, que he de manifestar que el nostre grup
parlamentari donarà suport  a la seva investidura com a president
del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Jaume Matas per contestar la portaveu
del Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sr. President, digníssimes autoritats, senyories i senyors.
Senyores i senyors. Vull utilitzar aquest torn de rèplica per
intentar donar resposta i aclarir una sèrie de qüestions que crec
que s'han plantejat dins aquest dis curs de la presidenta del
Consell de Mallorca i d'Unió Mallorquina. Vull, abans de res,
agrair-li el to de la seva intervenció i, per suposat, sobretot
agrair-li les paraules finals, estic segur que aquesta serà una
legislatura molt important per als  ciutadans de Mallorca, per als
ciutadans de les Illes Balears i que aquest serà el fruit, serà el
resultat d'aquesta colAlaboració i l'objectiu, en definitiva, que
perseguim amb aquesta colAlaboració.

Coincidim, efectivament, com molt bé ha dit la presidenta,
amb molts d'aspectes  programàtics i, naturalment, amb altres no
tant, però és des d'aquest aspecte, és des de l'aspecte dels
interessos generals de la comunitat autònoma, uns interessos
generals  que sempre són el més important, però que en aquests
moments són i han de ser més importants que mai i més
prioritaris  per a tots  nosaltres, des dels  quals  volem afrontar
aquesta etapa i aquest pacte de governabilitat per a aquests  anys
d'aquesta legislatura.

Perquè entenem que d'aquesta defensa dels  interessos dels
mallorquins, d'aquesta defensa dels interessos dels ciutadans
que, sense cap dubte, compartim, és des de l'estadi on podem
escometre la solució d’aquells problemes que necessiten avui
d’aquesta estabilitat, independentment de valoracions que
puguem fer de caràcter i de caire polític del que hagi pogut
passar al llarg d’aquests anys, crec que si qualque cosa és
evident més que mai és que, en aquests  moments, se necessita,
i crec que aquest ha estat el resultat electoral més clar i més
diàfan, es necessita una estabilitat política, una estabilitat de
colAlaboració, de cooperació entre totes les institucions, per
poder resoldre els nostres problemes. I, lògicament, aquestes
possibilitats d’enteniment i aquestes possibilitats de pacte
sempre són més possibles quan hi ha voluntat política, sempre
són més factibles quan aquesta voluntat d’enteniment
s’estableix entre partits polítics, entre ideologies que puguin ser
més properes, ideològicament parlant, i pel que fa a aquesta
legislatura, programàticament parlant. I és per això que aquest
acord s’ha basat en un acord programàtic, de programes polítics
que neixen d’ideologies distintes, però sí que envolten el que
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seria l’aspecte polític del centre i l’aspecte polític, en el nostre
cas, naturalment, del centre dreta de les Illes Balears.

I crec que és en el centre polític, que és efectivament amb
les polítiques de la moderació, és amb les polítiques del sentit
comú on els  ciutadans se senten més representats; i per això, els
ciutadans mallorquins i els  de les Illes Balears no són una
excepció. Perquè, efectivament, l’important són les persones, i
les persones, avui, senyories, què volen? Que els  solucionem els
seus problemes i que els  puguem garantir, des de l’acció de
govern de totes  les institucions; que poden tenir les seves
necessitats  cobertes i que poden tenir la qualitat de vida que tant
i tant els ha costat aconseguir. I és per això que hem plantejat,
des del primer moment, la necessitat d’assolir una sèrie de
reptes de futur molt importants, una sèrie de projectes, des d’un
àmbit i des d’un esperit de la colAlaboració, del consens i del
diàleg amb més d’una força política, independentment dels
resultats de les urnes.

I és per això, precisament, i vull recordar que el Partit
Popular, tenint majoria absoluta en aquest Parlament, es va
comprometre abans d’acabar les eleccions, durant la seva oferta
electoral, amb tots  els  ciutadans, que hi havia una sèrie de
temes, de qüestions que exigien acords i consens ampli dins
aquest Parlament i dins les forces polítiques de les Illes Balears.
I és per això que jo crec que aquest primer estadi que hem
assolit, d’acord amb una sèrie de qüestions -lògicament amb
altres no hi estarem d’acord, com està clar que queda de
manifest- però en una sèrie de qüestions que nosaltres creim que
són molt importants i prioritàries per als  ciutadans de les Illes
Balears jo crec que seria saludable, senyories, que aquest acord
també pogués  ser extensible a altres forces polítiques de les Illes
Balears. I nosaltres ho intentarem, i jo crec que s’ha d’intentar
i es pot intentar. Potser no serà possible aquest acord en totes  les
qüestions, però en aquelles que siguin importants, en aquelles
que siguin d’estat, en aquelles que ens afectin a tots i que
puguem aconseguir aquest ampli acord, crec que això  no farà
res més que enfortir les nostres institucions i enfortir la nostra
confiança dels ciutadans.

Som conscient de les inversions que necessita aquesta
comunitat autònoma. Naturalment no només Mallorca, la
necessiten totes les Illes Balears; la necessita Eivissa, la
necessita Formentera i la necessita Menorca, a més de Mallorca,
i aquest serà el nostre compromís, aquesta és la nostra voluntat.
Nosaltres utilitzarem tota la nostra força, tota la nostra capacitat
d’enteniment, tota la nostra capacitat de diàleg i, en aquest cas,
de sinèrgies que es puguin produir entre les distintes institucions
de l’Estat espanyol per defensar els  interessos dels  mallorquins,
per defensar els  interessos dels menorquins, dels eivissencs i
dels  formenterencs, i per aconseguir que aquest decalatge que
desgraciadament avui és una realitat, que s’ha produït i que es
produeix de les nostres necessitats i de l’atenció de les nostres
necessitats respecte a la mitjana de l’Estat espanyol, es pugui
anar corregint gradualment i, en definitiva, el que sempre hem
defensat, que si podem dur doblers a aquesta terra, si podem
aconseguir inversions per a aquesta terra, que són bones  per a
aquesta terra, siguin benvingudes, venguin d’on venguin i
venguin del partit polític que venguin. És  el mateix, al final allò
important és que aquestes  inversions es facin i allò important és
que aquests  problemes -carreteres, residus, recursos hídrics,
recursos energètics- es pugui solucionar.

No sé si són 1.500 milions d’euros, si són més o si són
menys, però ja em va bé, m’és igual. És a dir, allò important és
que posem fil a l’agulla, presidenta, per poder dur aquests
doblers i per poder resoldre aquests  problemes. Esper que entre
tots en siguem capaços.

I compartesc, a més, la prioritat en els  temes i en les
qüestions. Compartesc la prioritat en aquestes inversions que
plantegen reptes de futur: les nostres infraestructures en general,
les nostres  carreteres, energia, el problema de l’aigua, el
problema dels  residus, que és vera que s’han fet unes inversions
magnífiques en matèria de residus, ningú no ho discuteix, però
aquestes  inversions que s’han fet en matèria de residus amb tot
el respecte crec que demostren precisament que a vegades mirar
aquestes  qüestions des d’una perspectiva estrictament ecològica,
i si m’ho permet, sense ofendre ningú, radical, quan topa amb
la realitat demostra que els  problemes no se solucionen, ni tan
sols fent les inversions. Podem fer les inversions en reciclatge
més importants del món, i jo felicit aquells que ho han
aconseguit; podem tenir les millors instalAlacions del món en
matèria de reciclatge de residus, però tenim les limitacions de
la realitat: després  la realitat ens demostra que amb aquestes
instalAlacions es pot tractar una quantitat concreta i determinada
de residus, ics, i la mateixa  realitat ens demostra que els residus
que nosaltres produïm són ics més tres, o ics per tres. És
perfecte tenir aquestes inversions de reciclatge, però no hem
resolt el problema, perquè aquesta utopia al final després topa
amb la realitat, i topa amb la realitat que el fems es continua
acumulant i el fems, a més, s’acumula de la pitjor forma
possible i tornant a les fórmules tradicionals, que eren les pitjors
formes possibles.

Per tant, si s’han de posar en marxa  incineradores, si s’han
de posar en marxa forns per poder resoldre d’una vegada el
problema dels residus, i que això  sigui compatible amb el fet de
tenir unes magnífiques instalAlacions de reciclatge i conscienciar
els  nostres  ciutats que s’ha de reciclar, hem de fer aquests  forns
i hem de fer aquestes  incineradores. I, presidenta, tan ràpid com
puguem, perquè del dia que prenguem la primera decisió de
crear una nova línia d’incineració fins al dia que es posi en
marxa realment aquesta línia d’incineració, resulta que passaran
tres anys, i durant aquests  tres anys, desgraciadament,
continuarem acumulant aquest fems, continuarem acumulant
aquests residus.

I s’ha de resoldre el problema de l’aigua, s’han d’aconseguir
aquestes  inversions: Sa Costera, les obres de desalinitzadores,
els  grans projectes d’aigua que estan pendents en aquesta
comunitat. I és indubtable que coincidim amb l’opció del gas i
el cable d’una forma compatible, naturalment, perquè a més en
aquest moment tenim les instalAlacions construïdes en matèria
de producció d’energia, i lògicament requereixen l’ús del gas i,
a més, sempre hem defensat aquesta aposta, però també
compartim que això no té per què ser incompatible amb el fet de
poder dur també un cable elèctric a les Illes Balears que pugui
acabar amb un monopoli en el subministrament elèctric a les
Illes Balears.

I crec que aquests  projectes s’han d’executar sense por i crec
que, a més, tenim el més important per poder executar aquests
projectes sense por. Què és el més important? Idò que els
ciutadans de les Illes Balears han parlat i nosaltres no hem
enganat ningú, i els ciutadans de les Illes Balears han apostat
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perquè duguem endavant aquests  projectes, volen que duguem
endavant aquests  projectes, volen que donem solució a aquestes
qüestions, insistesc, i aquest és l’aval que qualsevol polític ha de
tenir i que necessita per complir el seu programa electoral.

Em pareix una bona aportació, Sra. Diputada, em pareix una
bona aportació el calendari d’inversions. Efectivament, és
possible que en qualque moment potser les circumstàncies hagin
produït una certa descoordinació amb l’activitat econòmica i
l’impuls  de la inversió pública. És possible; per tant jo crec que
aquesta és una lliçó que podem aprendre, probablement, i que
podem intentar corregir. El que passa és que haurem de jugar
probablement amb les dues mans, no hem de perdre el que
puguem aconseguir i hem de fer compatible el fet que puguem
aconseguir aquestes  inversions amb el fet que aquestes
inversions es programin de la forma més rendible per a les
nostres  empreses, per als  nostres empresaris i per a la nostra
activitat econòmica.

I crec, efectivament, que tenim l’instrument -com he dit ja
a la sessió d’ahir- en el règim especial de les Illes Balears, i jo
amb tot el respecte crec que no som sospitós en aquest sentit,
que és un instrument de reconeixement de la diferenciació
insular, de la diferenciació del 138.1 de la Constitució i del que
això representa dins el context  de l’Estat espanyol, i per tant
tenim l’obligació de resoldre totes les qüestions que es
plantegen en aquest règim especial que afectin tant els
treballadors, el transport de passatgers, de mercaderies o la
mateixa estructura econòmica de les Illes Balears.

I crec, efectivament, que aquests  reptes de descentralització
que han de passar també no només pels  consells , sinó que
compartim la visió també en el nostre programa electorals dels
ajuntaments, de les necessitats dels ajuntaments i del que
representa la llei de capitalitat de Palma, de la ciutat de Palma.

I és en economia probablement on compartim els  grans trets.
Compartim els  grans trets perquè defensam un model econòmic
liberal, com vostè molt bé ha dit, i defensam un model
econòmic que passa avui pel protagonisme d’una activitat
econòmica que ha estat la més important i la que més riquesa ha
creat a les Illes Balears. I aquesta activitat econòmica, que és el
turisme, és vera que necessita un canvi, però hauríem
d’aprendre la lliçó, i jo crec que tots l’hem apresa, que aquest
canvi estructural que s’ha de produir dins la nostra economia
efectivament ha de passar per la defensa -això no és nou- d’un
model més diversificat, d’una diversificació econòmica. Això
no és nou i no és cap aportació, i per tant és evident, i també els
lligams  que es puguin produir entre els  altres sectors  econòmics
industrials  i el sector del món de l’activitat turística i, en
general, del sector serveis, de l’economia terciària.

Però crec que la gran lliçó que hem d’aprendre i que hem
après tots efectivament és que amb les coses de menjar no s’hi
juga i que hem d’anar molt alerta. Hem d’anar molt alerta
perquè tenim un model millorable, totalment d’acord, però
tenim un model que ha produït molta riquesa i que sobretot
produeix llocs de feina per a la nostra gent, que això és el més
important. Clar, aquest model és un model, a més, amb els ulls
del qual ja voldrien plorar molts d’altres territoris no només
d’Espanya, sinó de tot Europa i de tot el món. És a dir, jo crec
que la clau en termes estrictament econòmics per afrontar una
reconversió d’aquest model ha de ser una actuació

exclusivament de dins l’oferta. És el que vàrem intentar fent una
llei general turística, que feia una contingentació, i des d’un
govern liberal, efectivament, una contingentació de l’oferta
perquè sabia les dificultats i els problemes que teníem si
actuàvem des de la demanda, i la veritat és que la Llei general
turística no s’ha canviat en aquests quatre anys, per qualque
cosa serà, i efectivament l’actuació i la reconversió del model
només pot passar per l’oferta si no volem posar en perill el més
important, que és la riquesa que en aquests moments estam
creant i s’ha creat.

I lògicament la desestacionalització. Les dades, si amb una
anàlisi específica del sector d’activitat turística a les Illes
Balears, poden ser catastrofistes, malauradament, és en el balanç
de la lluita contra la desestacionalització, perquè efectivament
aquí és on tenim els pitjors resultats i tristament uns resultats
que costaran de reconduir, però sí que aquest model i aquesta
lluita ha de passar per aquestes  activitats complementàries que
tendran relació -n’estic segur- amb el model territorial que hem
de definir i que hem de pactar per solucionar definitivament
aquest horitzó de l’ordenació del territori a Mallorca i a totes  les
Illes Balears.

Tampoc no tenc cap inconvenient en recollir el repte de la
negociació del sistema de finançament autonòmic l’any 2007.

I naturalment compartim tot el que és la defensa del món del
sector primari. Es viu en aquests  moments, i jo ahir vaig intentar
fer un apunt, avui matí, aquesta matinada ha acabat la
negociació de la reforma de la política agrària comuna; és una
anàlisi que hem de fer d’una forma exhaustiva i quines seran les
seves  implicacions, sense cap dubte, en el model primari
econòmic de les Illes Balears, però estam davant reptes molt
importants que necessiten més que mai la defensa de les
institucions públiques per protegir i defensar un sector que ho
necessita com mai i, naturalment, això també passa per trobar
les solucions al finançament d’aspectes que puguin aportar
estabilitat i riquesa al sector primari com el món del trot, a més
de les altres implicacions que també això té.

I compartesc tot el que fa referència a la protecció i defensa
del comerciant, teixit industrial i en el camp de la recerca i de la
investigació, però sempre -si m’ho permet- lligat al món d’allò
pràctic i d’allò possible, al món de no perdre de vista que volem
donar el protagonisme a la societat civil que necessita, i que
totes  aquestes  mesures i que totes aquestes polítiques han d’anar
orientades i dirigides no només a escoltar el sector, els sectors
en general, no només sentir què pensen els  sectors, no només
intentar que aquestes  polítiques es facin d’acord amb els
plantejaments que fan els  sectors, aquesta és la nostra obligació
i volem que aquest sigui un tarannà permanent al llarg d’aquesta
legislatura, i si aquesta cambra ens dóna la confiança no només
-insistesc- fer participar tots els sectors econòmics a l’hora de
poder compartir les millors polítiques en benefici de la seva
competitivitat, de la seva productivitat i en benefici de tots, en
definitiva, sinó també que aquestes mesures que es prenguin,
sobretot en matèria de recerca i d’innovació des del punt de
vista de les institucions públiques, tenguin una traducció
pràctica en el món de l’empresa, tenguin una traducció també
pràctica en el món real i en el món de l’economia.

El repte és, sense cap dubte, el desenvolupament sostenible,
i entenc des del punt de vista d’un partit nacionalista,
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naturalment, l’èmfasi especial que vostè fa cap a la defensa de
les nostres  senyes  d’identitat, que vostè sap que també
compartim, i d’aquesta identitat cultural, però naturalment
entenc que aquesta qüestió sigui una qüestió -la llengua, la
cultura- molt important per a tots, però allà on vostè fa un
èmfasi especial, i ho entenc perfectament i naturalment
intentarem trobar, allà on sigui possible, aquells punts d’acord
i d’enteniment.

Però aquesta és -i estic segur que això també ho compartim-
una societat oberta, i ha estat sempre una societat hospitalària,
i jo crec que no hem de perdre mai de vista aquesta perspectiva.
Aquí, aquesta terra s’ha fet gran perquè ha vengut molta gent
que s’ha integrat en aquesta terra, molta gent que sempre ha
estat ben rebuda, i aquesta gent sense cap dubte avui conforma
un actiu molt important també de les nostres  senyes  d’identitat,
del que és aquesta terra i del que ha estat capaç de crear aquesta
terra. És mallorquí, és ciutadà de les Illes Balears tot aquell que
viu o fa feina aquí, a les Illes Balears.

Crec que el model de desenvolupament sostenible que vostè
ha plantejat com a repte passa sense cap dubte per aquest gran
acord que a l’illa de Mallorca, en aquest cas, s’ha d’establir
respecte del que ha de ser el pla territorial. Efectivament crec
que aquesta és una qüestió important i urgent, que la compartim,
i és urgent perquè en aquests  moments la situació actual crec
que ens perjudica a tots. Hem de definir d’una vegada quin és el
model, el model de territori que volem a l’illa de Mallorca i el
model de territori que volem a totes les Illes Balears. Per tant en
aquest camí vostè sap que ens tendrà immediatament a la seva
disposició per poder, el més aviat possible, assumir aquells
acord que aclareixin d’una vegada quin és el disseny
d’ordenació del territori que volem per a l’illa de Mallorca, en
aquest cas. Podem aïllar incògnites, podem llançar missatges de
tranquilAlitat, missatges de seguretat a la ciutadania en general
en tot el que això representa, i tal com he dit abans jo crec i estic
segur que sempre que sigui possible, si podem ampliar aquests
acords a altres partits polítics, jo crec que aquesta serà una
actitud recomanable, naturalment sempre que sigui possible i
que hi hagi voluntat política.

El que més ens ha perjudicat i el que més ens perjudica en
aquests  moments probablement sigui la inseguretat jurídica,
aquesta inseguretat jurídica que avui és una pauta  de
comportament pràcticament comuna a la nostra ciutadania i que
crec que tenim l’obligació, com més aviat millor, d’intentar
aclarir per tot el que això significa, per tot el que això
representa. 

Volem i defensam una activitat econòmica que no és un
contrapunt al medi ambient. Tot al contrari: és que un sense
l’altre no poden existir, però cap dels dos. No és només que si
l’activitat econòmica, el desenvolupament, no és sostenible en
termes mediambientals  no pot subsistir, no és  possible. No, no,
és que el medi ambient tampoc no pot subsistir si no el lligam
amb un casament i amb un enteniment amb l’activitat
econòmica, i l’exemple que els dos partits hem constatat en el
nostre acord programàtic dels parcs naturals a mi em pareix
emblemàtic, i amb tot el respecte d’això  en tenc certa
experiència: les fórmules de protecció territorial, que són bones
i que són necessàries, s’han de fer sempre que sigui possible des
d’una política del convenciment i de l’enteniment, no de la
imposició, perquè és que després  tornen més perjudicials i

normalment aconsegueixen els efectes totalment contraris  dels
que persegueixen, amb tot el respecte, com sol passar a vegades
amb moltes polítiques d’esquerra, s’aconsegueix l’efecte
contrari a aquell que es persegueix. Aquestes fórmules de
protecció i de preservació mediambiental és important, si és
possible, que neixin des de baix, que neixin amb acords, que
puguem convèncer els  propietaris; si són tan bones, que ho són,
jo defens que ho són, bé, idò facem l’experiment dins finques
públiques, el feim a finques públiques i demostram a tots
aquells  propietaris que s’hi vulguin afegir quines són les
condicions que nosaltres els podem oferir perquè es puguin
afegir a aquestes figures de protecció. Si les fórmules són tan
bones  i les mesures que nosaltres posam a la seva disposició són
tan positives no tenc cap dubte que els  propietaris  s’hi afegiran,
pel seu bé, i els tendrem convençuts, contents i entusiastes, i
seran probablement, com sempre han estat..., perquè no hem
d’oblidar que els pagesos i els propietaris fa dos mil anys que
són aquí; n’hi ha d’altres que volen fer aquestes defenses més
radicals que només fa vint-i-cinc anys que són aquí... 

(Remor de veus)

...i que el que tenim ho han protegit aquestes famílies,
aquests  propietaris  i aquests  pagesos al llarg de tota la seva
història.

Sra. Munar, vull acabar agraint-li sincerament que el seu
partit ens doni el suport  a aquesta investidura. Entenc
perfectament en què consisteix aquest suport i entenc
perfectament en quins termes vostè ha expressat aquest suport.
El més important serà el que facem a partir d’ara, que
efectivament la nostra colAlaboració sigui possible, però sobretot
que sigui beneficiosa per als  ciutadans de Mallorca i de les Illes
Balears. Estic segur que ho serà.

Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. 

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Intervenció en torn de rèplica per deu minuts.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, sens
dubte avui començam una nova etapa marcada per vells
problemes, uns problemes que haurem de solucionar dins
aquesta legislatura i, pel que veig i després de la signatura
d’aquest acord amb el Partit Popular, amb bastan t ampli
consens. 

Coincidim plenament en la necessitat de l’aprovació del
model territorial, del nostre pla territorial, un pla que ens
permetrà que tots aquells temes energètics, de carreteres,
hidràulics, de residus, quedin d’una forma clara i concisa
determinats i que ens permetin avançar cap a unes solucions
definitives en tots  i cadascun. La veritat és que pens que un pla
territorial no es pot aprovar amb un vot més o menys dins una
legislatura en concret. Tant de bo es pogués aprovar amb un
amplíssim consens de les diferents forces polítiques, perquè és
el que realment garanteix, dóna tranquilAlitat, seguretat jurídica,
perquè les inversions, els temes que es comencin es puguin fer
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a cinc, a deu, a quinze o a vint anys, de la mateixa manera que
aconseguiríem just l’efecte que és vol, i és que les coses no es
facin precipitadament ni tot alhora, cosa que hem de reconèixer
que amb moratòries, amb prohibicions, el que feim és de
qualque manera incentivar la gent a fer més via, i el que s’hauria
de convertir en una protecció s’acaba tornant en contra i fent
que coses  que s’haurien fet en quinze o vint anys es facin dins
una legislatura. Per tant jo crec que és molt positiu que hi hagi
un ampli consens del que volem per tranquilAlitzar les
realitzacions.

En pla de carreteres crec que ens posarem totalment d’acord,
més que vostè i jo els  tècnics responsables, que són els que en
definitiva entenen sobre la matèria, i que han de fer les millors
carreteres que es puguin amb  el mínim impacte ambiental, que
és el que ens ha inspirat a l’hora de signar l’acord i el conveni.

També, per descomptat, el tema energètic crec que és
necessari solucionar-lo i que estarem totalment d’acord en els
dos temes, gas i cable, per garantir realment que es pugui
subministrar l’energia de forma segura i sense entrebancs ni
problemes que es plantegen any rere any, i ahir precisament
estàvem en alerta davant la pujada de les temperatures.

Aquests  temes sens dubte necessiten una inversió molt
important. Nosaltres l’hem xifrada en 1.500 milions d’euros
que, sens dubte, si haguéssim posat altres coses podrien ser més.
Crec que és un bon moment i que les Illes Balears es mereixen,
per l’aportació que hem tengut al llarg d’aquests anys a nivell
d’Estat, que l’Estat ens tengui en compte, que ens aju d i  a
realitzar aquestes  inversions en benefici de la gent de les nostres
illes però també de tot l’Estat, que amb el nostre turisme també
es compensa econòmicament. Si tenim en compte les inversions
i podem avançar en el tema del reconeixement de la insularitat,
crec que aquesta serà la legislatura de les solucions, solucions
que és el que ens demanen els ciutadans, lluny que els
expliquem quins són els problemes; el que volen els  ciutadans
és que donem solucions definitives als seus problemes. 

En determinades matèries hem avançat, la dels residus n’és
un exemple, però és cert que no ha bastat, que a més de
recollida selectiva, de reciclatge, de compostatge i d’unes
instalAlacions que són pioneres, magnífiques dins l’illa, això
demostra que no basta si hi ha un augment de població com el
que hi ha hagut i s’incorporen cent mil persones més. Està
claríssim, com s’ha anunciat aquests  quatre anys per part d’Unió
Mallorquina i, per tant, no m’incomoda en absolut continuar
dient el mateix, que és imprescindible augmentar el tema de la
incineració, perquè d’altra manera els  problemes s’acumulen i
no se solucionen.

Inversions i insularitat. Amb aquests dos fets crec que
podríem donar-nos per satisfets  si s’aconseguissin dins aquesta
legislatura. Crec que coincidim plenament que les dues coses
s’han d’aconseguir de forma equilibrada, entre el que és invertir,
crear riquesa, i alhora preservar el medi ambient. Crec que avui
en dia tothom n’és ben conscient: sense un medi ambient cuidat,
preservat, sense l’encant que dóna la natura, difícilment podrem
parlar de turisme, i menys encara de turisme de qualitat. Tots
volem protegir, però crec que ha quedat molt clar quina és la
protecció que vol la nostra societat, sense imposicions, i
sobretot sense incidir en un tema que sempre ha estat molt
important per als  mallorquins com és la propietat privada.

Realment compartesc totalment, perquè ha estat el discurs
també d’aquests  quatre anys, que si una cosa és bona la gent s’hi
apunta sense necessitat d’obligar-la. Crec que el tema dels  parcs
naturals  ha fet molt de mal dins aquesta legislatura i que els
ciutadans han reaccionat en contra del que ha cregut que era
ficar-se dins ca seva, entrar dins les seves finques, que han
protegit realment els pagesos des de tota la vida. Crec que
realment és important preservar consensuant, adquirint les
finques, demostrant que realment quan són de l’Administració
estam més ben cuidades, més protegides que quan són privades,
i oferint als  privats les ajudes econòmiques necessàries perquè
lliurement s’hi apuntin.

Ha tocat diferents temes que crec que són importants, com
són els diferents sectors. El primari; coincidim perfectament en
la necessitat del seu suport. En el tema d’indústria, amb la
recerca, amb les noves tecnologies, que sens dubte han d’anar
encaminades realment a allò que ens fa falta a la nostra illa
sense caure en la temptació de grans invents, perquè no estam
en aquests moments per grans invents, sinó per solucions als
problemes reals. Sens dubte vendran temps millors, en què
aquesta investigació, aquest desenvolupament podrà anar per
altres camins; sens dubte si hem aconseguit dins aquesta
legislatura que la nostra economia continuï sent, i sigui la millor
a tota Europa.

Ha parlat també de temes de turisme. Crec que és un tema
que serà font de debat, i jo crec que de controvèrsia entre els
diferents sectors, en el qual només diré que dins aquesta
legislatura hem dit allò que crèiem que era el millor per a
Mallorca i per a les Illes Balears, i és cert que a un moment
determinat hem donat suport a un tema que ha estat més
perjudicial del que ens pensàvem a un moment determinat, i que
crec que no és el mal de tot, però que n’ha fet, perquè les coses
no només són el que són, sinó com es venen i com es prenen, i
és el cas de la famosa ecotaxa. No crec que tenguem tanta
capacitat de fer tant de mal, però el cert és que la nostra imatge
s’ha perjudicat. Nosaltres vàrem dir en aquell moment el mateix
que repetim en aquest, nosaltres vàrem advertir que no ens
pareixia el moment més adient per posar aquest impost, que
se’ns culparia de tots  uns mals  dels quals nosaltres  no érem els
responsables, però que ho acabaríem sent. I puc dir ara que la
veritat és que desgraciadament el temps ens ha donat la raó. Del
que sí som responsables  és de la no reforma d’una Llei general
turística. Va ser Unió Mallorquina que va dir que crèiem que no
era el millor moment, atès com estava el pati, per entrar en
discussió en profunditat d’una llei tan important com la general
turística. Esper i desig que dins aquesta legislatura el tema es
resolgui per bé de tots, per tots  i cadascun dels ciutadans,
independentment del seu color polític, perquè com ha quedat
molt clar en aquestes  eleccions, hi ha molt més treballadors que
empresaris, el que està clar és el que vol la societat: tenir feina
i seguretat. Altres temes ho han deixat en aquest moment en un
segon terme, i és que les societats volen resoldre, com hem dit,
els seus problemes, i és això el que crec que hem d’intentar dins
aquesta legislatura.

La utopia, crec que ha dit el Sr. Matas, es topa amb la
realitat. Esper que aquesta legislatura sigui una legislatura de
realitats. Crec que tenim aquest repte, tant el Partit Popular com
Unió Mallorquina. I tot això, com també crec que ha quedat clar
i consensuat dins una política de màxim respecte cap al nostre
medi ambient i cap a la nostra cultura. Cap al nostre medi
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ambient perquè, com crec que tots tenim molt clar, realment no
hem de ser una illa més, hem de ser l’illa de Mallorca, la de
Menorca, la d’Eivissa, la de Formentera; hem de tenir una
personalitat pròpia que la conforma el nostre medi, el nostre
entorn. Si no aconseguim que Tramuntana sigui el que és, que
el Pla continuï amb la mateixa vegetació, si no aconseguim que
realment Mallorca sigui diferent, perdrem molts de p u n t s  i
perdrem molt d’atractiu.

El mateix en matèria de cultura. És ver que som una illa
receptora de gent de tots  els  països del món, però crec que hem
de fer un esforç especial perquè quan la gent vengui aquí sàpiga
que ve a una comunitat, a una illa que té una llengua pròpia, una
cultura diferent, una història, unes tradicions... crec que les hem
de mantenir i potenciar, el mateix que el nostre patrimoni
històric i el nostre patrimoni artístic, perquè això és realment el
que ens dóna un valor afegit. Quin encant podria tenir una illa
que no se sapigués exactament pel seu paisatge, per les seves
carreteres, pel seu entorn, per les seves  manifestacions de
cultura, si estàs a Mallorca o a qualsevol illa del Carib? Jo crec
que tots  ens hem de posar d’acord que les senyes d’identitat ja
no són importants només pel que ho és, com el que són els
nostres  avantpassats, les nostres  arrels, la nostra història, que és
important que els mallorquins ho coneguem, ho estimem,
perquè només es pot estimar allò que es coneix;  sinó que a més
de tot això és important perquè la gent que ve de fora sàpiga que
ve i que s’ha d’integrar dins una cultura diferent, que això el que
fa realment és enriquir-lo, i no perjudicar-lo en absolut. Però és
que a més és important per aquell motor econòmic que és el
turisme, i que de cada vegada més el turisme de qualitat el que
vol són fets diferenciadors, anar a llocs diferents, amb tradicions
diferents, amb diferent cultura, amb un diferent patrimoni que
realment el pugui gaudir, que la resta, l’homogeneïtzació, la
globalització va en contra precisament dels interessos de
Mallorca i dels mallorquins.

Aquesta és un poc la nostra filosofia, que crec que en molts
de temes compartim, especialment en els  econòmics, i que esper
i desig, com he dit abans, que aquesta sigui una legislatura de
solucions, de solucions als  problemes que s’han plantejat per, a
properes legislatures, poder ser un poc més utòpics. Moltes
gràcies. 

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Intervenció en torn de contrarèplica?

EL SR. MATAS I PALOU:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Presidenta, per
la seva intervenció. Jo efectivament la voldria agafar pel final,
en el sentit  que vostè ha fet referència en unes declaracions que
la campanya electoral s’havia acabat, i que era hora de posar-se
a fer feina. Jo crec que aquest ha de ser el resum i el final
d’aquesta intervenció.

Vull assumir el repte de les inversions i del reconeixement
a la insularitat, però sobretot, com vostè molt bé ha dit, perquè
aquesta legislatura sigui efectivament la legislatura de les
solucions. Crec que això és el que volen els ciutadans.
Sincerament, crec que aquesta ha estat la voluntat i la demanda

que ens han fet els  ciutadans en aquestes  eleccions: solucions a
aquests  problemes que tenim, i que no han estat solucionats. Per
tant, esper que el balanç que puguem fer al final sigui
precisament que aquesta ha estat, amb  l’ajuda i la colAlaboració
de tots, la legislatura de les solucions a aquests problemes, als
nostres problemes. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència manifesta que la votació es durà a terme
a les 19 hores, d’acord amb el previst a l’article 141.5 del
Reglament.

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Esquerra
Unida-els Verds, Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt Hble. Sr. President, senyores  i senyors  diputats, senyor
candidat. Vull començar felicitant el Partit Popular i el seu
candidat pels  resultats obtinguts a les eleccions del 25 de maig.
Encara que no seria assenyat oblidar que al marge de la
distribució d'escons que preveu la legislació vigent, allò
realment objectiu és que el vot conservador a les nostres illes
representa el 44 % i el vot progressista el 42 %. 

I això ho aconsegueixen a un moment de predomini
conservador a nivell de l'Estat, amb el Govern central abocat
amb la campanya electoral a les Illes com no s'havia vist mai, en
el moment que es produeix un cavi de cicle econòmic a nivell
mundial i europeu, canvi de cicle econòmic que vostès  utilitzen
demagògicament durant la campanya electoral, amb
l'inestimable suport  de determinats poders fàctics, per crear
incertesa sobre el futur econòmic i laboral dels ciutadans,
repetint xifres inexactes sobre atur i ocupació hotelera. 

Però, Sr. Matas, vostè, com va referir ahir en el seu discurs,
es veu que ja guanya batalles abans de començar a governar. Un
diari local de la nostra comunitat fa poc deia i titulava "Los
hoteleros anuncian un tapón turístico en la isla entre el 20 de
julio i el 15 de agosto", "Ocupación hotelera en Mallorca en el
mes de junio. Pollença 97%, Formentor 97%, Cala Sant Vicens
97%, Can Pastilla-Ciudad Jardín 100%, Illetes 100%, Colònia
de Sant Jordi, 100%", etc., etc. Pel que sembla, els turistes
d'arreu d'Europa estaven pendents  dels  resultats de les eleccions
dia 25 de maig, i quan es varen assabentar que vostè havia
guanyat varen córrer a comprar bitllets per venir cap aquí.

(Se sent una veu que diu "no ho dubti")

(Rialles)

També el vull felicitar, Sr. Matas, per la signatura del pacte
amb Unió Mallorquina, que s'ha fet sota els  pressuposts  polítics
i ideològics del Parit Popular i que suposa un pes important del
que ja podem anomenar el bloc conservador a les nostres illes.
Un pacte que s'ha fet entorn als  elements centrals  de les
polítiques conservadores: autopistes, camps de golf, ports
esportius, dessaladores. En definitiva entorn a les polítiques
desenvolupistes  que han defensat sempre els  conservadors  i els
grans poders econòmics d'aquesta terra: el turisme del ciment.
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Un pacte que no diu res d'incrementar l'autogovern, d'ampliar
els sostre competencial de l'actual autonomia i molt menys de
la reforma de l'actual Estatut d'Autonomia. Un pacte que no diu
res d'augmentar el pes polític i competencial dels consells
insulars.

Per cert, Sr. Matas, ahir ens parlava de pactes polítics en
base a principis  i no a repartiments de càrrecs. Com explica,
doncs, la distribució de responsabilitats  polítiques entre vostès
i Unió Mallorquina al Consell Insular de Mallorca? També ens
parlava ahir solemnement de la importància de la llei: "La llei
és una cosa seriosa" ens deia. Li pareix molt seriós recórrer la
Llei de consells insulars davant el Tribunal Constitucional ara
fa tres anys, i ara fer un pacte polític que es basa en aquesta llei.

Un pacte que no promou la nostra llengua i la nostra cultura,
més bé el contrari. Un pacte en què a pesar d'assumir el Consell
Insular de Mallorca la gran majoria de polítiques de benestar
social, no diu res de com s'implementaran.

Per cert, Sr. Matas, com que no sabem si a més del redactat
del pacte signat que han publicat els  mitjans de comunicació, hi
ha apartats  que no s'han fet públics, li voldria fer dues preguntes
concretes: em podria contestar si pensa posar en marxa la
lototrot?, i dur endavant el projecte d'un nou casino devora Son
Pardo.

En definitiva, en el pacte UM-PP, més enllà del fet que UM
governarà quasi en solitari el Consell Insular de Mallorca, no
s'hi veuen per cap banda les senyes d'identitat que incorpora
Unió Mallorquina a aquest pacte.

Assumim, per tant, els  resultats electorals  desfavorables per
als  partits progressistes  i el mapa institucional que deixa  el pacte
PP-UM. A nosaltres, després d'uns resultats electorals
desfavorables, no se'ns acut parlar d'esta tropa. I ens preparam
per fer una oposició constructiva i alhora contundent, com
vàrem saber fer a la legislatura del 95 al 99.

Sr. Matas, en tot allò que suposi treballar per reconvertir el
nostre model turístic, per millorar les condicions de vida dels
treballadors i de les treballadores, per defensar el medi ambient
i el territori, per fer polítiques socials actives, ens trobarà
disposats a colAlaborar. Però estarem en contra frontalment de
continuar un model econòmic depredador del territori i del medi
ambient i que provoqui desigualtats socials. Estarem vigilants
perquè hi hagi transparència en la gestió i treballarem perquè no
es tornin a reproduir a la nostra terra els  innumerables casos de
corrupció que van des de Zeus i Torcal, passant pel túnel de
Sóller, fins arribar al Mapau i el Bitel.

(Remor de veus)

Des d'Esquerra Unida-Els Verds reivindico amb satisfacció
i orgull la gestió desenvolupada pel govern del pacte de progrés,
pel seu president i per tots  els  partits polítics que han participat
en aquesta experiència, que estic segur que a un futur no molt
llunyà serà punt de referència per tota l'esquerra del nostre país.
Això no ens pot fer oblidar que hi ha hagut deficiències i s'han
comès errors durant aquests anys.

EL SR. PRESIDENT:

Prec un poc de silenci, per favor.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President.

Des d'Esquerra Unida-Els  Verds estam disposats  a analitzar-
los en profunditat i a aprendre la lliçó. I ens agradaria fer-ho
conjuntament o paralAlelament amb totes  les formacions
progressistes i nacionalistes d'esquerres i fins i tot amb els
representants  de l'esquerra social. Estam convençuts  que aquest
42 % de votants progressistes  es mereixen que ho facem així i
desitgen que comencem a obrir camí per reconstruir un espai
unitari, progressista, capaç de treballar pel canvi per al 2007.

Des d'Esquerra Unida-Els  Verds no tan sols  no posarem cap
entrebanc a aquest necessari projecte unitari, sinó que hi
treballarem amb ilAlusió i convicció.

Ahir, Sr. Matas, vostè ens va parlar de principis. Amb alguns
coincidim, amb altres no. Al meu parer en va deixar dos de molt
valuosos i molt constitucionals: defensa de lo públic i
compensació de les desigualtats  socials. De totes  formes no és
cap secret que el seu ideari ultraliberal no coincideix amb el
nostre. Les diferències són clares i llampants, però no acostuma
a ser un bon mètode a l'hora de parlar d'aquestes, ridiculitzar
l'adversari. Sincerament vostè creu que es pot referir a nosaltres
com a persones  que satanitzam el turisme o que demonitzam els
empresaris?

(Se sent una veu que diu "sí, sí")

Això és el nou tarannà.

Però, com que hem estat cridats aquí a parlar del seu
programa polític per als  propers quatre anys i no per fer un
debat filosòfic o pseudofilosòfic sobre liberalisme polític i
econòmic, anem per feina.

El turisme, que no tan sols no satanitzam sinó que el
consideram el motor de la nostra economia, com tothom
reconeix i vostè mateix ha dit des d'aquesta tribuna, està
necessitat d'una reconversió. Per això, fer un diagnòstic encertat
és prioritari. Culpar de quasi tots els mals d'aquest sector
l'ecotaxa  és senzillament infantil i no mereix dedicar-hi més
temps. L'ecotaxa  que nosaltres continuam reivindicant, igual
que la majoria de la població de les Illes. Les conseqüències  de
l'11 de setembre del 2001, la recessió a Alemanya, la conjuntura
econòmica mundial desfavorable són elements a tenir molt
presents. Però hi ha causes intrínseques que cal tenir molt en
compte si volem superar en positiu l'actual situació.

No podem seguir competint amb preus amb els nostres
competidors de les dues ribes de la Mediterrània. I el camí no es
continuar abaixant preus. Fa anys que pràcticament no
augmenten les places hoteleres, mentre que la capacitat
d'allotjament en places residencials es dispara, model que
consumeix molt més territori i precisament crea menys llocs de
feina. Si, a més, caminam cap a la conversió d'hotels en
apartaments, la creació de llocs de feina estarà encara més en
perill. L'increment important del preu de l'oferta
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complementària, desequilibrant el factor preu en un sentit
global, la forta dependència en la comercialització dels
majoristes de viatges, tenir una part de la planta hotelera que ha
quedat obsoleta, la necessària millora de les condicions de
treball dels nostres treballadors. A totes aquestes coses cal
donar-los solució si volem realment introduir reformes
substancials  al nostre model turístic perquè continuï sent
generador d'ocupació i motor de la nostra economia, avui, demà
i a la propera generació.

I això no passa per solucions aparentment fàcils i a curt
termini: per llevar l'ecotaxa, per incrementar exclusivament la
promoció turística i molt menys per continuar promovent i
reforçant el turisme residencial.

Per cert, Sr. Matas, li volia demanar si una notícia apareguda
recentment a un diari d'un possible acord entre vostès  i Unió
Mallorquina per dur endavant una llei d'habitatges de vacances
a la qual es plantejaria la possibilitat que les cases en sòl rústic
de més de vuit anys podrien tenir ús turístic, és veritat o no. Si
és així, seria barra lliure al turisme residencial.

Afrontar aquest tema requereix de polítiques globals a mig
i llarg termini. Continuar treballant per una oferta turística de
qualitat, que no és contradictori amb un turisme de masses.
Combatre l'estacionalitat. I tot això sense continuar depredant
el territori i millorant subtancialment el medi ambient, que
l'hauríem de considerar part important del nostre capital
acumulat. Incrementant la capacitat professional dels  nostres
treballadors, la qual cosa també vol dir increment de la seva
qualitat de vida, millors sous, més seguretat laboral, millors
condicions de feina. I, per tant, incrementant la despesa pública,
cosa que entra en contradicció amb la seva primera decisió de
llevar l'ecotaxa.

Per això, cal un pacte entre tots els  sectors  afectats, al qual
estaríem, per suposat, disposats a participar i a donar suport.
Però repetesc, un pacte de tots  els  sectors  afectats, no tan sols  de
l'administració i els empresaris turístics, sinó també dels
sindicats i del moviment ecologista, perquè aquesta reconversió
no es  pot fer posant en perill llocs de feina ni es pot fer posant
en perill el territori.

La  construcció és un altre sector econòmic important per a
la nostra economia. Però no podem continuar indefinidament
omplint el nostre territori de ciment, a més és un sector
sobredimensionat. En el mes de maig hi havia 57.927
treballadors d'un total de 426.803 de les nostres illes, és a dir el
13,57% del total dels  treballadors d'alta a la seguretat social
pertanyen al sector de la construcció. I davant aquesta situació
vostès què fan? Pensen donar un fort  impuls  a l'obra pública,
més autopistes, més ports  esportius, més creixement quantitatiu
del sector, com ja varen fer amb el Pla Mirall, en definitiva
ajornar els  problemes, ficar el cap sota l'ala, i ja ho trobarem
d'aquí tres, quatre o cinc anys.

Ja sé, Sr. Matas, que ahir ens va explicar que en economia
el millor que es pot fer és no intervenir. Em permetrà que pensi
que qualsevol govern intervé en la mesura de les  seves
possibilitats. La qüestió és, cap on s'intervé? Vostès, no
assumint els  problemes estructurals  del sector de la construcció
i senzillament proposant una vegada més una fugida endavant.
Nosaltres pensam que s'ha d'afavorir una vertadera reconversió

del sector, un redimensionament facilitant des de l'administració
aquest trànsit als empresaris i als treballadors.

En el seu programa destaca una forta empenta a la
construcció de noves  infraestructures: autopistes , camps de golf,
ports esportius, dessaladores, etc., és a dir, han triat el camí de
continuar el model desenvolupista que han aplicat tota la vida,
demostrant una absoluta despreocupació pel nostre territori i pel
medi ambient. Pensen fer allò que han fet sempre. Omplir les
Illes de ciment. No hauríem d'oblidar que com a ministre de
Medi Ambient del Govern central, allò que més destaca de la
seva gestió a les nostres illes és encimentar les costes. Des
d'Esquerra Unida-Els Verds estam en contra d'aquesta política
que deteriora de forma terminal el territori i el medi ambient i
qüestiona la qualitat de vida dels  ciutadans i de les ciutadanes i
de les futures generacions. És una política que en absolut és
sostenible encara que vostès  s'omplin la boca d'utilitzar aquest
terme.

No és el mateix parlar que actuar, com ho demostra el fet
que la comissària europea de Medi Ambient, Sra. Margot
Wallstrom, acaba de bloquejar les ajudes europees al Pla
hidrològic nacional, vertader punt estrella de la seva gestió com
a ministre, per manca d'estudis  d'impacte ambiental i per
atemptar a la unitat de les conques  hidrològiques. En definitiva,
quan actua, un suspens clar de la Unió Europea.

Ja ens han presentat el seu pla de carreteres. Omplir
Mallorca d'autopistes, com mana Madrid, que és allò que saben
fer millor. Només falta una autopista a Formentera. La proposta
d'ampliar a tres carrils  l'autopista d'Inca, fer-la arribar a Alcúdia
i des d'Inca a Manacor, travessant el pla, ens sembla
descabellada, perquè suposa un exagerat consum de territori,
provoca una invasió del Pla de Mallorca, el xapa per la meitat;
i les conseqüències tots les sabem: més urbanitzacions a cada
costat de l'autopista. No és útil per als usuaris, tot el temps que
guanyen entre Alcúdia o Manacor a Palma, el perden a l'entrada
a Ciutat que es converteix en un gran embut. I a més, fer una
autopista que vagi paralAlela a la via del tren és una clara
competència a aquest mitjà de transport. Sense cap dubte
l'alternativa és la potenciació del transport  públic. Sr. Matas,
ahir ens va dir que continuarà les polítiques de transport de la
passada legislatura, i jo li deman: pensa continuar potenciant el
tren, que arribi a Capdepera, a Alcúdia i a la UIB?

El model que han triat en polítiques d'energia, aigua i
residus, va en la mateixa  direcció. Després de governar 16 anys
sense fer un pla energètic i de posar totes  les dificultats
possibles  aquests  quatre darrers anys a portar el gas a les Illes,
opten pel cable elèctric. És igual si el gas és menys contaminant.
Allò important és garantir la disponibilitat gairebé ilAlimitada
d'energia fins i tot encara que provengui de l'energia nuclear. Sr.
Matas, pensen potenciar les energies alternatives: eòlica, solar,
etc.? Després de posar tots  els  entrebancs possibles a conducció
de l'aigua de sa Costera i front a polítiques d'eficiència i estalvi
d'aigua, més dessaladores. I és igual si consumeixen energia de
forma exagerada. És igual si el Pla hidrològic de les illes
Balears aprovat pel Parlament mentre vostè era president de les
Illes Balears i que vostè va dir en aquesta cambra que
solucionava definitivament el problema de l'aigua per al futur,
i amb el vistiplau del Govern central, quan vostè era ministre,
no inclou les  dessaladores que ara proposa.
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Ja no se'n recorda, Sr. Matas, de l'article que va publica a El
Heraldo de Aragón, argumentant que les dessaladores que li
proposaven per al Llevant espanyol, front al transvasament de
l'Ebre, no eren una bona solució perquè contaminaven molt? Es
veu que les dessaladores són contaminants a València i a Múrcia
i excelAlents a les nostre illes.

Enfront del creixement de residus, més forns de la
incineradora. El Pla de residus aprovat quan vostè era president
tan sols  contempla la incineració. El del 2000 introdueix el
reciclatge i la reutilització, i s'ha fet molta feina en aquesta
direcció, com vostè mateix ha reconegut fa un moment. S'ha de
trencar tot aquest camí obert i tornar exclusivament a la
incineració?

Durant aquest quatre anys s'ha fet un gran esforç a promoure
la promoció del territori i la biodiversitat. S'ha passat d'un 1,5%
de territori protegit a un 6%, més que quadruplicat. Però, com
vostè sap, la  directiva europea Xarxa Natura 2000 estableix la
necessitat de tenir per al 2004 la protecció del 12% del territori.
Sr. Matas, pensa el seu govern seguir aquesta directiva europea
i continuar creant figures de protecció? Per ara, allò que ens ha
anunciat és tot el contrari. Pensen tornar enrere el parc de
Llevant. Parlar de parcs naturals  exclusivament de finques
públiques suposa un analfabetisme polític. Vostè sap que la Llei
4/89, que no ha canviat mentre ha estat min istre, contradiu
clarament el criteri que defensen aquí, com la pràctica totalitat
de parcs nacionals i naturals existents a Espanya, inclosos els
parcs que vostès  varen fer aquí, a Mondragó i a s'Albufera, que
no eren de finques públiques, sinó privades i públiques

Una vegada més allò que és bo per a la resta d'Espanya és
dolent per a nosaltres. No serà que vostè té un discurs a la carta
i l'adequa a cada situació concreta com li convé? Per cert, els
parcs naturals de ses  Salines i Cala D'Hort a Eivissa no tenen
finques públiques, què pensa fer amb ells? Quan parlen de parcs
naturals de finques públiques senzillament mostren el llautó, o
fan la política que els  dicten determinants sectors  de propietaris
de finques rústiques o demostren una vegada més que estan
contra la protecció del territori.

Des d'Esquerra Unida-Els Verds continuarem defensant el
parc de Llevant i proposant el de la serra de Tramuntana i el del
Trenc-Salobrar de Campos, perquè defensam un model de parc
natural en què la protecció del paisatge i la biodiversitat vagin
lligades a la reactivació econòmica i a la millora de la qualitat
de vida dels residents.

Per cert, Sr. Matas, pensa dura al Parlament una Llei
d'impacte ambiental com tenen la majoria de comunitats
autònomes de l'Estat, ja siguin governades pel seu partit o per
altres forces polítiques, i com obliga la directiva europea
d'impacte ambiental.

En allò que fa referència a les polítiques laborals  en aquesta
passada legislatura hem rebut les competències sobre polítiques
actives d'ocupació. Hem creat i potenciat un servei públic digne
i de qualitat: el SOIB. Pensa el seu govern continuar potenciant
aquest servei públic i la seva descentralització? Pensa continuar
estenent la xarxa d'oficines del SOIB, la xarxa de serveis
d'orientació laboral i d'oficines d'informació, de punts
d'informació?

Els treballadors fixos discontinus, un colAlectiu de 57.000
persones continua patint tot un seguit  de greuges comparatius i
de desigualtats  manifestes. La Mesa del diàleg social va aprovar
una proposta per resoldre aquestes desigualtats dirigida al
Govern central. El Sr. Zaplana, ministre de Treball, amb una
mostra més de la importància que vostès  donen a la
colAlaboració entre institucions ni tan sols  ens va voler rebre per
presentar-li la proposta. Pensa solucionar vostè aquest
problema?

Pel que fa a la sinistralitat laboral esper que continuï una
acció inspectora eficient, combinada amb la concertació i el
diàleg entre els  sindicats, les patronals, les mútues i les
empreses de prevenció, i amb substancials  increments de les
partides pressupostàries que ha suposat una baixa important dels
índexs  de sinistralitat a la nostra comunitat en els  últims  dos
anys. Pensi que si no dedica recursos econòmics i humans
importants a aquesta tasca, amb l'increment de l'obra pública
que es preveu, es poden tornar a disparar les xifres de
sinistralitat.

Durant aquesta passada legislatura també hem donat un fort
impuls a l'economia social que ha permès triplicar el nombre de
cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció. Pensa
continuar per aquest camí?

Vostès han promès feina per a tothom a la campanya
electoral. Han fet demagògia sobre les xifres d'atur. Mentre el
Sr. Zaplana amb índexs d'atur més alts que els nostres, un
8,60% front a un 5,35% al mes de maig, per cert, el nostre el
més baix de totes les comunitats autònomes de l'Estat, parlava
pràcticament de paro técnico, aquí vostès feien demagògia i
catastrofisme. Però és més fàcil fer promeses electorals que
després  governar. I per això cal analitzar la realitat
correctament. 

El problema no és que la nostra economia destrueixi llocs de
feina, entre el 99 el 2003 s'han creat 58.880 llocs de feina, amb
dades de la Seguretat Social, és a dir del Ministeri de Treball. El
problema és que la població activa creix més aviat del que
podem assumir. Per exemple, el 2002 s'incorporen a la nostra
comunitat devers deu mil persones  de les quals  troben feina
unes 7.000  i es queden a l'atur unes 3.000. Vostès ja tenen la
solució: tancar les fronteres i que no entri ningú més. Però no es
poden posar portes a la mar. Els immigrants continuaran venint
aquí i a tota Europa i no es tracta que això sigui bo o dolent, que
hi estiguem d'acord o no, és que, senzillament,  passarà. Davant
això cal defugir d'actituds i preteses solucions xenòfobes i
racistes. Cal garantir que aquell immigrant que tengui treball
tengui papers. Cal garantir condicions dignes de vida a aquestes
persones que vénen a treballar pel futur de la nostra economia.
Tot això suposa despesa pública. I només si s'assegura tot això
després  podem parlar de com afrontar el problema sense
demagògies fàcils de totes bandes.

Sr. Matas, pensa mantenir la targeta bàsica? El 99 hi havia
en aquesta comunitat 15 places de centres d'estades diürnes, el
2003 acabarà amb 380. Pensa continuar aquesta política?
Mantendrà el concert, la llista d'entrada única i l'increment de
despesa pública amb les organitzacions de discapacitats?

Continuarà les polítiques de promoció de l'habitatge social
que s'han fet o tornarà en el temps en què el grau de compliment
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dels plans d'habitatge estatals eren ridículs? Aconseguirà que
Madrid financiï l'aplicació de la llei penal del menor?

En educació, després  d'una legislatura a la que s'ha fet la
major despesa amb ensenyament públic de tota l'era
democràtica, va quedar clar quines eren les seves preferències
a la roda de premsa que varen fer la Sra. Estaràs i el Sr. Jaén
Palacios. El primer és que la seva promesa electoral de lliure
elecció de centre queda per d'aquí a cinc anys. És més fàcil fer
eslògans electorals  que després  complir-los. El segon és
incrementar el nombre d'alumnes per aula. Darrere de les
paraules altisonants i propagandístiques el que queda és la
davallada de la qualitat de l'ensenyament i la potenciació de
l'ensenyament privat en detriment de l'escola pública. En
definitiva, no fan res més que seguir l'exemple de la seva
ministra Sra. Pilar del Castillo.

Des d'Esquerra Unida-Els Verds continuarem lluitant per la
defensa de la nostra llengua i la nostra cultura. Esperam i
desitjam que la seva reconeguda amistat amb el Sr. Zaplana no
ens dugui a la valencianització del tema de la nostra llengua. Un
tema resolt a aquesta comunitat des de les èpoques  en què el Sr.
Albertí era president preautonòmic, tancat definitivament al
nostre estatut d'autonomia i respectat fins ara per tothom.

M'alegrà sentir-li a dir, ahir, que s'aplicarà el REB, avui ho
ha repetit. La veritat és que no entenc per què si ho té tan clar
l'ha boicotejat des del Govern central, del qual formava part,
aquests  darrers quatre anys. Es veu que el respecte i l'enteniment
entre institucions que predica només el practica quan les
institucions són del mateix color polític.

Durant aquests  darrers quatre anys s'han creat un grapat
d'òrgans de participació social i ciutadana, s'ha impulsat el
primer congrés de participació social i voluntariat celebrat a
Eivissa el desembre del 2001, s'ha donat suport  a entitats
sindicals, patronals  i socials  en general, perquè des de l'esquerra
estam convençuts  que la democràcia no pot consistir
exclusivament a votar cada quatre anys, sinó que cal una
societat civil organitzada, forta i disposada a assumir cada cop
més tasques  de participació i cogestió amb les administracions.
Des d'Esquerra Unida-Els  Verds estarem vigilants perquè
aquestes polítiques continuïn endavant.

Vull acabar com he començat, estam decidits a treballar de
valent, com vostès  saben que sabem fer, per fer una oposició
constructiva i alhora contundent. També volem treballar per no
decebre aquest 42% de vot progressista de les nostre illes. I
aprofit l'avinentesa per oferir-me a colAlaborar amb els nostres
companys del PSM i del PSIB per reconstruir una alternativa
progressista per al 2007.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, Hble. Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Molt Honorable President, senyores  i senyors  diputats. Bé,
és obligat començar felicitant el Partit Popular que, amb aquests
resultats electorals, els  ha permès fer majoria absoluta al
Parlament de les Illes Balears i, per tant, d’una manera
esportiva, els felicitam per aquests resultats.

Al PSM-Entesa Nacionalista els  electors ens han reservat la
tasca d’oposició, aquests  quatre anys, i des d’aquesta oposició
a l’actual majoria parlamentària del Partit Popular i d’Unió
Mallorquina, intentarem defensar amb orgull la veu i els ideals
de més de 32.000 ciutadans de les Illes Balears que ens han
dipositat la seva confiança. Intentarem, fins i tot, defensar amb
vehemència aquests  ideals  i, per tant, en aquesta vehemència no
hi vegin immodèstia ni una supèrbia perquè sabem allà on ens
han situat perfectament els electors.

Bé, entrant en matèria, però, ahir, en el discurs d’investidura,
el candidat del Partit Popular va voler fer més un discurs
d’idees, un discurs de principis  que no un discurs programàtic.
Per tant, acceptam aquest envit, naturalment al llarg de quatre
anys tendrem moltíssimes ocasions de parlar de programes i, per
tant, parlem de principis  i parlem d’idees; uns principis que,
bàsicament es varen basar en la defensa d’un model liberal o,
més ben dit, d’una determinada concepció del liberalisme
polític, perquè, si tenc temps, en parlarem més endavant, el
liberalisme pot tenir moltes més accepcions que únicament la
que ens va exposar ahir el candidat del Partit Popular.

Però per a nosaltres hi va mancar -el Sr. Rosselló ja ha tret
altres principis-, per a nosaltres hi va mancar també un principi
molt important i és el principi de la veritat, la defensa de la
veritat. Mirin, en el discurs d’ahir, que va enllaçar amb un
discurs realitzat al llarg de la campanya electoral, es parteix de
dues afirmacions falses: la primera, que aquests quatre anys a
les Illes Balears s’han destruït llocs de treball; i la segona, que
aquests  quatre anys s’ha produït un atac a les llibertats
individuals dels  ciutadans de les Illes Balears, personalitzat en
dos temes, la manca de la llibertat a l’hora d’elegir el centre
educatiu dels  fills, i segona, la imposició lingüística que s’ha fet
als ciutadans.

Bé, fa un moment, ja l’actual conseller de Treball en
funcions, amb més coneixement de causa que jo, li ha dit que en
aquest moment a les Illes Balears hi ha 58.000, més de 58.000
treballadors més dels  que vostè va deixar quan era president del
Govern; en aquest moment hi ha 58.000 persones  més fent feina
que no quan vostè va deixar de ser president del Govern. No
només això, sinó que hi ha més de 6.000 noves empreses
creades al llarg d’aquests  quatre anys, si no volen dir empreses,
com a mínim més de 6.000 autònoms cotitzant al règim de la
Seguretat Social.

És cert, li he de reconèixer que, a partir del 2002,
especialment a partir de l’11 de setembre del 2001, es produeix
una desacceleració i que no es creen llocs de feina al mateix
ritme que els anys anteriors. Però és fals, com va afirmar fins i
tot el president del Govern de l’Estat, el Sr. Aznar, que quan va
venir a fer un acte electoral aquí va acusar les forces polítiques
que governaven d’haver destruït  16.000 llocs de feina, això és
una mentida; no, va dir: el primer quadrimestre de l’any a
Balears s’han destruït 16.000 llocs de feina. És fals, perquè el
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primer quadrimestre de l’any teníem més de 4.000 persones  més
fent feina respecte del mateix quadrimestre de l’any anterior. I
vostè mateix, Sr. Matas, com a candidat aleshores del Partit
Popular, fins i tot va pagar un anunci als  diaris que deia que
havíem destruït 7.600, me pens que eren 7.600 llocs de feina, i
que vostè es comprometia a tornar donar feina a aquestes
persones que el pacte de progrés havia enviat a l’atur.

Una i altra cosa són falses; és veritat que hem tengut un
increment de les xifres d’atur, perquè hi ha hagut més gent que
ha demandat feina. Aquí, en aquests moments es produeix un
efecte crida, aquí encara és una terra de promissió per a gent
dels  cinc continents del món, i ve gent i demanda feina. I la
pregunta que hem de fer, amb el seu model s’ha de crear feina
indefinidament; i jo reconec que en això podem tenir el cor
dividit, corazón partido, que deia la cançó; perquè la veritat és
que, amb les projeccions de creixement demogràfic que hem fet
aquests darrers anys, si seguíem creant llocs de feina al ritme
que ho hem fet els  darrers cinc, sis, set anys, ens situarem a
l’any 2010 amb una població de fet a les Illes Balears
d’1.200.000 persones. Aquesta és la realitat, 1.200.000 persones
sense comptar els treballadors de temporada i sense comptar la
població turística que ens visita anualment, i tot pareix anunciar
que seguirà creixent.

Aleshores, la pregunta és si en el seu model existeix un
sostre  de població ideal que dificulti, això, que tots ens omplim
la boca, o que hipotequi fins i tot el desenvolupament
sostenible; si és possible crear llocs de feina indefinidament així
com els  demanda el mercat mundial, perquè ja no parlam del
mercat de treball de les Illes Balears, parlam del mercat de
treball mundial, hem de seguir creant llocs de feina així com els
demandi el món a les Illes Balears? Bé, jo crec que és un tema
que haurem de reflexionar molt. Jo vaig deduir, de la seva
intervenció d’ahir i de la seva campanya electoral, que sí, que
hem de créixer indefinidament, i que vostè ha adquirit un
compromís  que qualsevol persona que estableixi la seva
residència a les Illes Balears li hem de donar feina, costi el que
costi. Vostè ho va dir, hem de créixer segons la  demanda del
mercat; si hem d’acceptar les demandes del lliure mercat sense
condicions, únicament els límits al creixement en creació de
llocs de feina i en creixement demogràfic seran els que establirà
el mercat, i segons vostè, el mercat ho haurà de regular.

Bé, idò, en funció de tot això, nosaltres interpretam que
aquest pacte que han firmat Partit Popular i Unió Mallorquina
planifica unes infraestructures per donar resposta a aquest model
de lliure mercat i, per tant, de creixement en quantitat i sense
sostre. Vostè ho va dir ahir, a una frase que ho resumeix: les
Illes Balears són una àrea metropolitana, per tant, amb  vocació
d’urbana; el sòl rústic deixa de tenir vocació agrària, per tenir
vocació urbana, i les infraestructures es planifiquen per donar
cohesió -ho va dir més o manco amb aquestes  paraules- a
aquesta gran àrea metropolitana. I per això, es planifiquen set
noves autopistes o autovies.

I per cert, si són tan bones, si no perjudiquen el paisatge, si
no perjudiquen el medi ambient, per què són dolentes per a
Felanitx?  Perquè a Felanitx, l’actual batlessa, quan era
candidata del Partit Popular, va dir: volem autopista, però no
passarà per dins Felanitx. I guanya les eleccions i vostès
anuncien el canvi de traçat i han complert la promesa electoral,
no passarà l’autopista per dins Felanitx. Com quedam, que és

bona o que és dolenta? I si la batles sa de Felanitx no l’ha
volguda, què voldran, què diran els  dos cosins batles de Sineu,
els  Olivers, del Partit Popular i Unió Mallorquina, que seran dos
batles dos anys per hom, la voldran per dins Sineu l’autopista o
l’autovia?

Senzillament, aquí vostès han parlat constantment, tant la
Sra. Munar com el Sr. Matas, de donar solucions a aquest país.
I jo hi estic d’acord, els  electors sobretot volen que els polítics
intentem cercar les solucions als seus problemes, el que passa
que segurament no tothom comparteix les mateixes solucions,
i el que resulta sorprenent és que tenguin les solucions tan clares
però que donin la sensació d’improvisació que han donat;
perquè en el programa electoral clarament parlen de l’autopista
del Llevant, i després, en dos dies, sense tenir la més mínima
possibilitat de realitzar cap estudi previ, canvien un traçat i
proposen una cosa que no figura a cap programa electoral de
cap partit, proposen ampliar el carril de l’autopista d’Inca i que
la gent del Llevant, a partir de Manacor, faci una volta per Inca
per arribar a Palma.

Bé, nosaltres la veritat és que no hem tengut massa temps
d’estudiar aquest tema. Sí sabem una cosa, que aquest traçat que
vostès proposen significa 17 quilòmetres més d’anada i de
tornada, 17 quilòmetres quan, en aquest moment, ja hi havia la
primera fase d’un desdoblament de la carretera de Palma a
Manacor, arribava fins a la rodona dels  creuers de Porreres, a
Montuïri. I, culminat aquest desdoblament, si volen no fer tantes
rodones, facin més passos soterranis  o el que sigui, però com a
màxim, Manacor-Palma eres 35 minuts; amb l’actual traçat que
vostès  proposen, tot i l’increment de velocitat, com a mínim
cada trajecte durarà 10 minuts més. Bé, nosaltres, els  càlculs
que hem fet és que un conductor que diàriament ha de fer el
trajecte Manacor a Palma pel traçat que vostès  proposen perdrà
87 hores cada any, 87 hores, estarà quasi quatre dies més dins
el cotxe del que hi estaria, farà 12.000 quilòmetres més cada
any; de combustible gastarà 791 euros més cada any;
d’amortització del vehicle gastarà 1.268 euros més cada any. És
a dir que un conductor que ha de fer el trajecte Manacor-Palma,
no per la distància més curta entre dos punts que, com tothom
sabem, és la línia recta, sinó voltant per Inca, resulta que li faran
gastar 2.059 euros més cada any, és a dir, 342.000 pessetes més
anuals a la gent que hagi de fer el trajecte diàriament Manacor
a Palma, per aquesta solució que vostès  donen als  ciutadans del
Llevant. 25.000 vehicles diaris  suposa una sobre-despesa de més
de 25 milions d’euros anuals, 4.282 milions de pessetes  a l’any
costarà aquesta solució als  25.000 usuaris  de la carretera de
Manacor. Els fa riure? Me pareix que quan vegin les factures,
els  ciutadans no estaran gaire contents  de les seves  solucions.
Parlam d’1.825.000 hores perdudes cada any per aquesta solució
que vostès  han decidit; sense parlar del retard d’un projecte que
ja ...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

... hi ha les expropiacions en marxa.

I no parlem de l’impacte sobre el paisatge d’un territori que
encara queda amb vocació agrària, jo crec que el Pla de
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Mallorca és l’única zona, a part de la Serra de Tramuntana,
l’única zona que ha resistit aquests efectes de la balearització,
idò, vinga, anem-hi cap allà enmig.

Com veu, amb aquesta política no hi ha consens, i jo li parl
en nom de 32.000 ciutadans, no vull imposar la meva solució.
Ara, en una cosa que sí crec que hi ha un gran consens polític és
amb el tren. Miri, hem vist molts de nosaltres els  ulls  espirejant,
fins i tot plorant, de moltíssima gent quan inauguràrem el tren
de Manacor, amb això sí que crec que hi ha el cent per cent de
la població que estigui en marxa. I curiosament, ahir és l’única
política del pacte de progrés que va lloar, la política de transport
públic, i en els  acords entre el Partit Popular i Unió
Mallorquina, tren zero, no hem vist res anunciat.

Jo crec que, amb el que val una autopista, es podria fer una
bona carretera de quatre carrils, ràpida i segura i es podrien fer
noves línies de tren. I si no basta això, jo crec que tenim dret a
participar de les grans inversions ferroviàries que es fan en
aquest moment a nivell d’Estat espanyol. Nosaltres som el 2%
de la població de l’Estat, i hi ha una llei, que no sé si la
coneixen, que és la Llei de règim especial de les Illes Balears,
que en el seu article 10 diu que el Govern de l’Estat participarà
amb el Govern de les Illes Balears, colAlaborarà amb el Govern
de les Illes Balears per potenciar el transport  ferroviari. Serà
possible desenrotllar aquest article 10 del REB i participar de
les grans inversions de l’Estat que es fan actualment? Nosaltres
calculàrem en campanya electoral que un 2% només del
pressupost que es fa en alta velocitat, i que nosaltres pagam,
perquè no demanam almoina, perquè, com saben, aportam entre
150 i 300.000 milions de pessetes anuals de les arques de
l’Estat, amb imposts que es recapten aquí; i aquí ens suposarien
més 80, 85, 90.000 milions de pessetes, si aquí s’invertís
proporcionalment al que s’inverteix a la península en aquest
moment en transport ferroviari. Per què no reclamen una part,
el compliment del règim especial?

Un règim especial que ahir, bé, vaig veure que en els  acords
firmats entre el Partit Popular i Unió Mallorquina diuen  que
desenvoluparan, ahir vostè va tornar a afirmar que es
desenvoluparà el règim especial de les Illes Balears; ens va dir
també que intentaran solucionar els  problemes del transport
aeri; i quin problema hi ha hagut perquè això es fes aquests
quatre anys, la llei està aprovada d’abans de la legislatura que
hem acabat? Vostè ha estat un protagonista directe dels  acords
del Consell de Ministres; quin problema hi ha hagut per impedir
que es desplegàs, s’acomplís la Llei del règim especial de les
Illes Balears? Aquí sí que no hi ha culpa del Govern de les Illes
Balears, això  vincula exclusivament el Govern de l’Estat, de qui
depèn aquesta solució.

Bé, també s’ha parlat molt de tu risme durant tot aquest
temps i a tota la campanya electoral i al discurs d’ahir s’ha
insistit que aquests anys, des de les  forces progressistes, hem
atacat el turisme, fins i tot ahir va utilitzar la paraula que “hem
satanitzat” el turisme, algun diari se n’ha fet ressò. Jo em faig
una pregunta, i admet que hi pot haver hagut dues o tres
declaracions tretes de context o no que poden haver perjudicat
la imatge de les Illes Balears des del propi Govern, això  ho hem
d’admetre, però, per què quan determinades persones  diem, que
m’hi incloc, que tenim un excés d’oferta turística, un excés de
places, se’ns acusa d’anar contra el turisme, i determinades
persones poden dir lliurament que tenim un excés d’oferta

turística, sigui el Sr. Cladera, fa 13 anys, que ja va dir que ens
sobraven 50.000 places hoteleres, o sigui el president del
Foment de Turisme ahir, que en els diaris deia que s’ha de
reduir l’oferta turística de les Illes Balears? Aleshores, aquestes
persones  ningú no posa en dubte que vagin contra el turisme, és
a dir, quan fan aquestes  declaracions deu ser perquè volen que
sobrevisqui el turisme, i quan ho fem des de determinades
opcions polítiques se’ns acusa de satanitzar el turisme?

Mirin, vostè ahir va predicar, o predicar entre cometes, fe i
esperança, tal vegada sigui l’expressió correcta, va predicar fe
i esperança contra actituds negatives que han presidit aquesta
passada legislatura; però qui ha fet més negativisme aquests
quatre, especialment els  tres darrers anys passats, qui ha fet
catastrofisme cada dia, cada dia, cada dia? Qui ha negat a
qualsevol moment la influència de l’11 de setembre, o de la crisi
alemanya, i que únicament ha volgut carregar contra l’ecotaxa
els  mals  al turisme? I la pregunta és: per què l’ecotaxa  no ha
tengut la més mínima influència en el mercat britànic i sí a
Alemanya? Jo crec que el sentit comú ens diu que la crisi
d’Alemanya pot haver afectat.

Ara, jo, sap què crec que ha fet molt de mal al turisme,
senyores i senyors del Partit Popular? Que, setmanalment,
durant tres anys, abans de posar-se l’ecotaxa  i després  de posar-
se l’ecotaxa, secretaris  d’Estat, ministres, president del Govern
de l’Estat, cada setmana, una i una altra vegada han dit que a les
Illes Balears els  governants  no volien turisme, que a les Illes
Balears no venien turistes; això, això ha fet molt de mal, això ha
fet molt de mal! Perquè vostès han llançat un missatge molt
clar, sobretot en el mercat espanyol, que és un dels mercats
principals, però aquestes  declaracions també han tengut
repercussió especialment en el mercat alemany; i quan, des dels
poders de l’Estat, es deia que a les Illes Balears tractàvem
malament els  turistes, no volíem turistes, això feia mal al turista.
És com si a la porta de dos restaurants, un devora l’altre, s’hi
posa un amb autoritat i diu: no entreu en aquest restaurant, aquí
no volen, aquí maltracten les persones que hi entren,
naturalment, la gent cercarà altres destinacions. Això ha estat fer
negativisme, això ha estat fer catastrofisme.

I la pregunta que ens fem en aquest moment és quin
missatge oferirem ara, especialment al mercat alemany, que ha
seguit  aquests temes de prop? Per cert, un mercat alemany que
en un 90% estava a favor de l’ecotaxa; i per tant, un potencial
turista que en un 90% accepta pagar un euro diari perquè es
puguin fer inversions per preservar la seva destinació turística,
i ara li diem que es retira aquest impost -que l’han de retirar,
perquè és una promesa electoral, això ho han d’acomplir, jo no
li estic dient que no, o bé, ara en parlarem-, però vostès ara
llancen aquest missatge: es deixarà de cobrar aquest impost
turístic, per tant es deixaran de fer -això es pot traduir a
Alemanya- es deixaran de fer inversions de caràcter
mediambiental, de preservació del patrimoni, de manteniment
del medi ambient, de donar una mà al món rural, que aquí
acordàrem que el 25%, i parlam -en pessetes- de 2.500, 3.000
milions de pessetes  anuals, de l’ecotaxa  havia d’anar al món
rural. D’on trauran...?, mantendran aquestes  ajudes al sector
agrícola si retiren l’ecotaxa? I al contrari, arriba als  potencials
turistes alemanys el missatge que aquí s’opta per fer més
urbanitzacions, qualque urbanització més, més ports  esportius,
sembrar Mallorca d’autopistes, etc. És a dir, aquesta és la
imatge, la crida a un turisme de més qualitat? 
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Jo faria una reflexió amb tota la modèstia del món perquè,
insistesc, vostès  han de complir un compromís  electoral, però jo
no crec que l’incomplissin si en lloc de retirar l’ecotaxa
canviassin la manera de cobrar-la, que és allò on hi ha hagut
l’enfrontament amb el sector hoteler, i vostès, que ho poden fer
possible, cobrin-la als  ports  i als  aeroports, i segur que els
hotelers no protestaran perquè no varen protestar quan el
Govern de l’Estat va posar dues o tres taxes aeroportuàries que
recapten bastant més que l’ecotaxa. Per tant aquí nosaltres els
oferim la nostra modesta colAlaboració si vostès volen canviar
el sistema de cobrament de l’ecotaxa, i pens que complirien el
programa electoral.

Bé, entram a la segona bandera electoral del Partit Popular,
que encarna el principi del liberalisme polític: la lliure elecció
de centre. La pregunta que ens feim és: si aquesta és una qüestió
tant de principis, la defensa de la llibertat per part del Partit
Popular, per què no l’han aplicada a una comunitat emblemàtica
del Partit Popular com és la comunitat de Madrid?, que ara hi ha
problemes però que fa quatre anys governava el Sr. Ruíz
Gallardón. Perquè el curs 2002-2003 aquí el 86% dels  alumnes
anaren al primer centre que havien escollit els seus pares; a la
comunitat de Madrid únicament el 74%. Aquest curs 2003-2004
una revista especialitzada -la tenc per allà-, especialitzada en
educació, diu que un de cada dos alumnes han quedat sense el
centre escolar que havien elegit els seus pares. Aleshores a
Madrid s’atempta contra la llibertat de les persones? 

Dia 30 de maig la patronal de l’ensenyament concertat, dia
30 de maig, cinc dies després de les eleccions, deia: “És
impossible la lliure elecció de centre”, i dia 6 de juny, just deu
dies passades  les eleccions, dos portaveus del Partit Popular
deien: “Necessitam cinc anys per garantir la lliure elecció de
centre”. Miri, nosaltres no hem tengut cinc anys, eh?, i trobàrem
molts de problemes a l’educació, però moltíssims, moltíssims.
I la solució, quina és? Passar de 25 a 35 alumnes per classe? És
que encara no bastarà, el problema es produeix a vuit, deu
centres concertats  i públics, no ho oblidin, públics també, i
alguns poden créixer, a dos o tres podran concertar més però a
la resta no, i aleshores aquí s’han d’establir uns criteris. Els Sr.
Matas deia en campanya electoral: “Nuestro sistema...”, ho
traduiré: “El nostre sistema educatiu no és lliure; el domicili de
l’alumne s’imposa sobre el principi de llibertat, llibertat d’elegir
el centre que es desitja, és a dir, que som esclaus del lloc de
residència de l’alumne”. Senyor nostre, aquest és un criteri que
va posar vostè a la  Llei de qualitat de l’ensenyament. La Llei de
qualitat de l’ensenyament diu que quan un centre està saturat i
té més demanda que oferta, criteris: primer, domicili, proximitat
del domicili; segon, si té germans en el centre; tercer, renda;
quatre, si hi ha algun tipus de disminució. Per tant el que creim,
perquè a més és una normativa bàsica d’obligat compliment,
llavors ens acusa de restringir les llibertats personals.

Jo crec que al final, i tendrem ocasió de veure-ho en aquesta
legislatura, el Partit Popular no planteja la lliure elecció de
centre per part dels  alumnes, i això m’ho va descobrir l’editorial
d’un mitjà de comunicació molt afí al Partit Popular que deia:
“no, no, el PSM no ha entès el que és la lliure elecció de centre.
La lliure elecció de centre és que el centre ha de poder elegir els
alumnes”, i això és el que passava fa un temps.

Quin és el camí per cercar la solució? Mirin, aquí ens hem
trobat amb una vertadera explosió de la població escolar, que

s’han hagut d’invertir més de 140 milions d’euros en nous
centres, més de 600 noves  unitats  han entrat dins el sistema
educatiu, i no s’han pogut fer en la mesura que es necessitaven
a Palma perquè fins fa uns mesos no es va desbloquejar la cessió
de solars per part de l’Ajuntament de Palma. No don la culpa a
ningú, dic que no es va desbloquejar la cessió de solars, i jo crec
que quan estiguin acabades totes  les inversions que hi ha també
en marxa a Palma, disminuirà molt aquest problema, i en tot cas
crec que, a part de fer possible l’accés al centre que vulguin els
pares, el que hem de fer és millorar la qualitat de l’educació en
el seu conjunt, i això significa que en els centres públics també
s’ampliï l’oferta, que agafin els infants a les vuit del matí perquè
els pares i les mares puguin anar a fer feina, crear una oferta de
menjadors escolars, crear activitats extraescolars. Això, en la
mesura de les disponibilitats econòmiques, s’ha començat a fer
durant aquests anys.

I mirin, senyors  del Partit Popular, jo crec que el món
educatiu té moltíssims de problemes. Sobre l’educació es
projecten tots els problemes de la nostra societat, i fins i tot de
les famílies, fins i tot l’abandonament prematur de
l’ensenyament; mirin quina paradoxa: aquí destruïm llocs de
feina però els  nostres  infants continuen abandonant abans
d’acabar els  estudis  perquè el mercat de treballa els  reclama;
quina paradoxa no és aquesta!

I jo crec que aquí especialment el Sr. Matas en campanya
electoral va ofendre la comunitat educativa. A una pàgina d’un
mitjà de comunicació vaig llegir que l’actual sistema educatiu
manipula els  alumnes, que promou comportaments incívics, que
s’ensenya una història falsificada i es fomenta l’odi, a les
nostres  escoles! Que els  pares no poden escollir la llengua
vehicular; la llengua vehicular l’elegeix el consell escolar, en el
qual participen pares, ensenyants, alumnes, ajuntaments. Que es
fan immersions obligatòries; rotundament fals, no s’obliga
ningú a fer una immersió. Jo crec que un objectiu que hem de
perseguir és que en acabar l’ensenyament obligatori tots  els
nostres  joves ciutadans coneguin perfectament els  dos idiomes
oficials  d’aquesta terra, i anant a les solucions, a l’eficàcia, una
revista del ministeri, de l’Institut de la Qualitat de
l’Ensenyament, ens diu que a les tres comunitats on se surt dels
sistema educatiu amb un major coneixement de la llengua
castellana és Catalunya, Galícia i les Illes Balears, perquè aquest
sistema a partir de dos idiomes està funcionant. 

Aleshores jo recomanaria -ahir vostè va dir que en economia
els experiments amb gasosa-, miri, jo crec que dins la comunitat
educativa s’han creat els  mecanismes de participació, de
promoure el consens, fins i tot d’autoavaluació, i els
demanaríem que consultassin amb els  professionals  i que no
fessin aquesta desqualificació global del sistema.

En tema de la llengua, ahir vostè va tornar a fer una
afirmació: que aquí s’ha fet una imposició de la llengua pròpia
de les Illes Balears. Miri, jo crec que no hi deu haver cap país
del món, normalitzat políticament com a mínim, que el candidat
a president del Govern surti i digui que s’imposa la llengua
pròpia del país, la històrica, la parlada majoritàriament per la
població. Les llengües es regulen, es regula el seu ús, s’impulsa,
s obretot quan aquí per raons polítiques, històriques, no  ho
oblidem, s’ha perseguit la nostra llengua, i en aquest moment
per raons demogràfiques la nostra llengua, a pesar que cada dia
hi ha més ciutadans que la coneixen, de cada dia n’hi ha més
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que la coneixen, però també pateix un retrocés en l’ús social al
carrer. I bilingüisme hauria de ser que tots els ciutadans
d’aquesta terra coneguin aquests  idiomes, no que aquells que
tenen com a llengua materna la llengua pròpia d’aquestes illes
n’hagin de conèixer obligatòriament dues, i que els que tenen
com a llengua materna la llengua castellana només n’hagin de
conèixer una. Aleshores jo crec que aquí el que hem de fer és
crear els  mecanismes per facilitar als  immigrants l’accés a la
llengua pròpia d’aquesta terra.

Mirin -ja acab, Sr. President-, ahir ens va fer el Sr. Matas
una promesa de diàleg amb la societat civil. El problema és que
la societat civil expressa plantejament diversos, és molt plural,
i jo estic convençut d’una cosa: que la seva promesa de garantir
llocs de feina per a tothom, el cent per cent de la població, bé,
per a tothom que som en aquesta terra actualment, en això
segurament el cent per cent de la població hi està d’acord; ara,
segurament ja no trobaríem una majoria que donàs  suport  al seu
programa de grans infraestructures, de créixer més amb  noves
urbanitzacions..., per cert, al camp de polo de Campos deixin de
dir-li camp de polo, diguin-li urbanització de 700 o 800 xalets
i 2.000 places; facin camp de polo perquè si reguen amb aigua
depurada cap problema, el problema són els 700 o 800 xalets.

Acab, Sr. President. Tornant als  principis, ahir el Sr. Matas
va fer una defensa del liberalisme, però jo crec que la defensa de
la democràcia i del liberalisme és patrimoni de totes les cultures
polítiques que en aquest moment tenen representació
parlamentària dins la Unió Europea; ara, això sí, hi ha diferents
concepcions de liberalisme: hi ha un liberalisme cívic,
progressista, democràtic, i hi ha un liberalisme que propugna
senzillament un capitalisme salvatge, la reducció a la mínima
expressió de l’estat, entès l’estat com una manera d’intervenir
dins la societat redistribuint la riquesa mitjançant la recaptació
d’uns imposts que s’inverteixen en béns, en serveis  públics per
a tota la població, especialment per a la gent més necessitada
d’aquesta població, i entre el liberalisme de la Sra. Tatcher o del
Sr. Reagan o del Sr. Bush, que redueixen a la mínima expressió
els  serveis  públics de la seva població, i el liberalisme de la
socialdemocràcia a Suècia, per exemple, hi ha tota una sèrie de
matisos que ens fan afirmar que el liberalisme no és patrimoni
de la dreta. 

En tot cas, a l’hora d’encasellar el seu liberalisme, diríem
per anar a Europa o, en el món occidental, de Suècia als Estats
Units, està clar on vostè i la Sra. Munar s’han situat, perquè ni
en el seu discurs d’investidura d’ahir, ni en els acords
programàtics fixats, firmats entre el Partit Popular i Unió
Mallorquina, no hi ha la més mínima referència als drets de les
persones  més necessitades, ni una frase de temes socials.
D’aquest liberalisme... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, per favor, vagi acabant.

EL SR. SAMPOL I MAS:

D’aquest liberalisme ens desmarcam. Moltes gràcies.

I quant a l’oferta de diàleg, naturalment; una oposició crec
que en les formes suau, en els  continguts  el més contundent que
puguem, i sempre una mà estesa per poder consensuar tots  els

temes que siguin d’interès general per a la nostra població.
Gràcies. 

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver,

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sr. President, Sres. Diputades i Srs. Diputats. En primer lloc,
vull donar l'enhorabona al candidat del Partit Popular i a tot el
Partit Popular pels seus resultats electorals. Per tant, vagi per
endavant el nostre respecte a aquesta nova majoria
parlamentària i, com no pot ser d'altra manera, al govern que
se'n derivi.

He de dir que, com a resultat d'aquestes darreres les
eleccions, al Partit Socialista ens correspon el paper de liderar
l’oposició amb la màxima responsabilitat i amb l’únic objectiu,
que serà el del servei al nostre país. Una oposició que tendrà tot
el rigor que pertoqui en cada cas, però també estarà, com no pot
ser d'altra manera, oberta de forma permanent al diàleg i al
consens. Una tasca que volem exercir amb lleialtat institucional
i posant els interessos del país per damunt els interessos
partidistes o conjunturals. Per tant, fugirem del catastrofisme.
L’oposició no serà una comparsa de pressions econòmiques de
ningú, ni farem de sibilAles que anuncien la fi del món. Fugirem
de tot això perquè amb aquestes pràctiques estam convençuts
que el país sempre surt perdent.

Però, Sr. Matas, deixem de costat l'hermenèutica
interpretativa i anem a parlar de la crítica objectiva i
demostrable.

Vostè ahir va parlar de principis, i jo avui vull parlar aquí de
principis, però també de valors. Vostè va centrar els seus
principis en dos: el de la responsabilitat política i el de la
llibertat. Idò, em perdonarà, però això són dues obvietats  que se
li pressuposen a tot governant democràtic i, per tant, no perdré
ni un segon a contestar-li. En el nostre cas, li enunciaré, a més
a més, dos principis  que són, al mateix temps, potents valors, i
que estaran presents  al llarg de tota la meva intervenció: la
importància de lo públic, com a garantia de l’interès general i de
la implicació de tota la societat en el projecte de país i la
significació concreta del principi d’igualtat d’oportunitats, que
significa posar a l’abast de tothom els  drets socials  bàsics de les
persones, drets socials  per poder viure amb dignitat i seguretat,
drets socials  tan importants com la sanitat, l'educació, els  serveis
socials, etc.

En el seu discurs hi ha una cosa que em va inquietar
profundament. Vostè ens va fer ahir un discurs ple d’ideologia
i buit de continguts, sense propostes  concretes. En
contraposició, li hem de dir que el seu cant al liberalisme
primitiu i simplista és inaplicable a qualsevol societat moderna
actual. Tampoc no sé si sap que històricament el socialisme i la
socialdemocràcia s’han impregnat de les doctrines liberals. Però
el nostre liberalisme mai no ha cregut en el fonamentalisme de
mercat que vostè invoca un cop i un altre. 
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Vostè, Sr. Matas, no és liberal. És  un neoliberal. Nosaltres
sempre hem cregut en una economia de mercat, però no estam
per una societat de mercat, en la qual tot sigui objecte de
compravenda. No estam per una societat on no compten per res
aquestes  persones  que, segons vostè, tant el preocupen.
Insistesc, això seu no és liberalisme, és dreta pura i dura. I jo ho
respect però, com és natural, no ho compartesc en absolut.

El seu liberalisme amaga una espectacular mancança de
projecte de país. Vostè ens fa tornar de nou als  temps del campi
qui pugui, del deixar fer, del sí a tot sense cap ni una garantia.
Miri, li prec que deixi de fer exercicis  de cinisme entorn als
llocs de feina. La seva política liberal no garanteix més llocs de
feina que una política sostenible. En canvi, posa en greu perill
la cohesió social.

Miri, ja la coneixem, la política liberal del PP en relació als
llocs de feina. Privatitzen Telefònica, colAloquen al capdavant
als  seus amics, deixen que s’enriqueixin i, així, ahir mateix,
notícia d’ahir mateix, anuncien l’acomiadament de 15.000
treballadors. Aquesta és la preocupació pels  llocs de feina:
15.000 treballadors de Telefònica al carrer. Aquest és el
liberalisme que crea llocs de feina. Miri, en aquests darrers
quatre anys, amb un model econòmic dirigit cap a la
sostenibilitat, s’han creat més llocs de feina que mai havien
creat les seves polítiques pretesament liberals. 

Si vostè fos un liberal modern sabria que avui molts dels
principals  jaciments de futur de llocs de feina es troben,
precisament, en l’augment de les pràctiques mediambientals  i
en la consolidació dels  serveis  socials, que tenen el mercat com
a gran referent. En canvi vostè, amb tot el seu liberalisme,
només ens proposa el model desenvolupista desfasat: el de més
gent i més població, el de les fulles de salaris  magres i hores
extres que no cotitzen per a les pensions, el de l’augment de la
sinistralitat laboral, el de l’economia de la massificació i de
l’especulació. Perquè vostè encara insisteix en l’economia de
l’especulació i la massificació i això està barallat amb
l’economia productiva i de qualitat. Després de sentir-lo ahir ja
veig que tornam al model desenvolupista i insolidari que sempre
ha esgrimit la dreta en aquest país. 

També m’inquieta profundament allò que vostè entén per la
societat civil. Vostè ens dissenya una societat civil reduïda
purament i simplement a una part dels empresaris, ni tan sols a
tots  els  agents  econòmics, com ara són també els sindicats. Va
mencionar més de vint vegades els  empresaris  i només una els
treballadors. Ara ja sabem la importància proporcional que
vostè dóna a uns i als altres.

Idò no. La seva obligació és escoltar els empresaris i els
treballadors.

Per altra banda, estic convençut que no tots  els  empresaris
i els  autònoms  del nostre país estan per un model com el que
vostè proposà ahir. Miri, ahir mateix el Foment de Turisme li
demanava que retallàs una oferta turística excessiva. Li deien
que sobren hotels, agències de viatge, botigues de souvenirs,
sales de festes. Per tant, li demanaven intervenció. Els petits
empresaris del món del comerç demanen intervenció. No volen
llibertat d’horaris i de festius. Volen una regulació del comerç.
Volen igualtat d’oportunitats enfront de les grans superfícies.

Amb el que vostè proposa, els  petits ho passaran molt
malament, siguin o no empresaris.

Vostè va fer ahir un discurs dirigit exclusivament a una part
del sector econòmic. No el va dirigir a la societat. Ens ha dit que
vostè governarà escoltant la societat civil. Això he de dir que és
tota una novetat. Probablement l’escoltarà com va escoltar la
societat civil que es va manifestar contra la guerra, o quan es va
manifestar contra el seu pla hidrològic o quan es va manifestar
contra del Prestige.

No va parlar d’escoltar els  colAlectius de minusvàlids, ni les
associacions de veïnats, ni els joves, ni les famílies. Només va
parlar d'una part dels empresaris. Li record que vostè hauria de
ser a partir d'ara el president de tots.

Però continuem parlant de principis  i de valors. Jo li
explicaré els  nostres  valors, els  nostres  valors que s’apliquen al
model de país  que nosaltres defensam. Els socialistes volem un
país en el qual sigui possible el creixement, la modernització, i
la creació de riquesa i, a la vegada, sigui també tot això
compatible amb el respecte al territori, al medi ambient i al
nostre patrimoni cultural. Un país  que el volem per tothom, i per
tant, on el progrés econòmic ha d’anar en paralAlel al progrés
social. En definitiva, treballar amb la mirada posada en la
igualtat d’oportunitats de totes les persones que viuen a la nostra
comunitat autònoma. Un país que té identitat pròpia i, per tant,
necessita polítiques pròpies, les necessita per garantir les seves,
les nostres  singularitats. Una identitat que ens cohesiona i ens
conforma com a poble i que endemés és la millor brúixola per
navegar dins un món globalitzat i de cada vegada més complex.
Un país  que apliqui la proximitat en el seu entramat
institucional. Proximitat que permet una millor coneixença de
les necessitats i que permet, a la vegada, una millor participació
de tothom, perquè proximitat significa participació.

Els socialistes creiem que per dur a terme aquest projecte és
bàsic garantir l’interès general i la igualtat d’oportunitats. I per
això, defensam el reforçament del que és públic com a garantia
del que és de tots. Però, a la vegada, és imprescindible implicar
tothom i per això, la participació i el diàleg social són eines
bàsiques per juntar tots  els  esforços dels interessos privats en
pro del que ha de ser l’avanç de la colAlectivitat.

Aquest és  el projecte que hem defensat i defensarem. Un
projecte que pel que vàrem sentit ahir està ben enfora del seu.
Per això, senyor candidat, li vull manifestar que ens trobarà en
contra de totes aquelles polítiques que signifiquin  a la nostra
terra un retorn al passat. Tornar al passat significa que la
cohesió social no sigui una prioritat. I jo li vull recordar que
ahir, en el seu discurs, no hi havia ni una línia de cohesió social.
És evident, per tant, que això no entra en els seus principis.

Tornar al passat significa anar a cop de conjuntures, i està
demostrat que així no es resolen els problemes estructurals.
Anar a cop de conjuntures significa anestesiar els problemes que
té el nostre model de creixement, però quan passa l’anestesia,
persisteixen els  problemes i de cada vegada, per desgràcia,
tornen més grossos.

Tornar al passat significa apostar per un model expansionista
de creixement, per la massificació, per la saturació territorial,
turística i social. Polítiques expansionistes que signifiquen més
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massificació, més dessaladores, més consum energètic, més
autopistes, més destrucció del territori i del paisatge, més
població i més precarietat laboral. I tot això significa menys
qualitat de vida, menys satisfacció del turisme, menys igualtat
social, menys cohesió i menys país. 

Senyor candidat, em permetrà ara una reflexió de com troba
vostè el nostre país. Es trobarà un país més avançat que fa
quatre anys en la majoria d’àmbits. Es trobarà un país que té la
xifra d’atur més baixa  d’Espanya, una taxa del 5,35 %  el dia 1
de juny del 2003, més de 3 punts  per davall de la mitjana. Els
experts, com ha dit algú, consideren que quan l’atur ronda el 5
% ja parlam de plena ocupació.

Es trobarà vostè un país  en el qual no només no s’ha destruït
cap lloc de feina sinó que, en relació amb l’any 1999, s’han
incorporat al mercat laboral 65.000 persones. I d’aquestes
65.000, 59.000 estan fent feina.

Es trobarà vostè un país  turístic que l’any 2002 va rebre més
de 9 milions de turistes, alguns milers més que l’any 1998, que
va ser considerat un any excepcional. De fet, de fet, vostè
mateix parlava llavors de contenir el creixement perquè això no
podia continuar en aquests nivells de creixement. I així consta
a totes les hemeroteques.

Es trobarà vostè un país  que té el percentatge més alt
d’Espanya d’empreses per mil habitants. I això que vostè diu
que hem anat en contra dels  empresaris. Durant els  darrers
quatre anys aquí s’han continuat creant empreses com mai no
s’havia fet.

La veritat és que no el vull embafar de xifres econòmiques,
però li donaré un parell de dades més: segons l’Institut Balear
d'Estadística, Balears va ser líder en pernoctacions l'any 2002;
segons l’Institut Nacional d'estadística, les Illes lideraren
l’ocupació de llits turístic durant l'any 2002. En el 2002, el
poder adquisitiu per persona a Balears està 3 punts  per damunt
de la mitjana europea. I una darrera dada de 31 de maig de
2003, Balears és líder en quota de mercat britànic, amb un 19%.

Lluny d’estar en una situació de depressió, li deixam una
economia sòlida en una conjuntura internacional incerta i feble.
Una economia sòlida en una conjuntura internacional incerta.
Aquí hem patit els  efectes de l’onze de setembre a Nova York
i la major crisi econòmica que mai no ha patit Alemanya en els
darrers deu anys. Idò, tot i així, a pesar de totes i cada una
d'aquestes  dificultats, podrà vostè començar a treballar sobre la
base d’una economia que, com he dit, és raonablement sòlida.

També és ben ver i és cert que hi ha problemes estructurals,
alguns molt complexos entorn al turisme, a les noves  demandes
i als  nous hàbits dels  turistes, a l’oferta complementària, als
preus turístics, a la planta hotelera, que hauran de ser reconduïts
amb seny en la mesura de les competències del govern. Però, en
definitiva, trobarà vostè uns perfils  econòmics positius. Per tant,
parlar de depressió absoluta no és només una manipulació sinó
que a més és faltar de forma molt greu a la veritat. 

Però no només es trobarà vostè un país que ha resistit
perfectament una conjuntura econòmica internacional adversa.
Vostè podrà també treballar sobre unes sòlides bases d’avenç
social que han millorat notablement en els darrers quatre anys.

Vostè es trobarà damunt la taula un desplegament de transport
públic sense precedents en aquest país, sense precedents en
aquest país. Vostè es trobarà la gestió de 2.500 habitatges de
promoció oficial. 

Seguint en l’ordre social, vostè tendrà l’oportunitat de
continuar amb la targeta bàsica d’ajudes als  jubilats, als
pensionistes de pensions no contributives. De la mateixa
manera, vostè es trobarà que les ajudes a domicili han
augmentat en els darrers quatre anys en un 60%. Avui ja són
més de 4.000 famílies les que  reben aquestes ajudes.

Vostè es trobarà unes sòlides polítiques contra els  accidents
laborals, cosa que mai no s’havia fet en aquesta comunitat
autònoma. També es trobarà que les estades  diürnes per a la
gent major han sofert un gran increment. També es trobarà amb
un Institut de la Dona que mai fins ara no havia existit  i que ha
fet una molt bona feina. També ja hi ha més de 40 centres de
salut nous o perfectament reformats. Tenim tot un pla de salut
mental i un hospital psicogeriàtric nou i podrà comprovar com
ja no existeix aquell manicomi vell i desordenat.

Pel que fa a hospitals vostè es trobarà Son Llàtzer amb un
bon grau de rendiment. Per cert, també li vull fer constar que
amb un any i mig de tenir les transferències no hem ajornat res,
com vostè deia ahir. L’hospital d’Inca està adjudicat i falta la
llicència de l’Ajuntament que fa quatre mesos que està
solAlicitada. El de Menorca està en obres i quant al de
Formentera, els terrenys estan comprats i l’avantprojecte està
fet.

Pel que fa a l’educació, vostè es trobarà amb la gestió de 30
centres educatius nous i mil professors més que l’any 1999.

Pel que fa al desenvolupament tecnològic i a la innovació
vostè tendrà l’avantatge de no partir de zero. I no partirà de zero
perquè a la passada legislatura s’han posat en marxa, per
primera vegada en aquesta comunitat autònoma, altres
comunitats autònomes van pel tercer o quart pla, s'han posat en
marxa els  plans de recerca i desenvolupament i el primer pla
d'innovació. Si és per primera vegada, això vol dir que els que
hi havia abans de nosaltres, mai no es preocuparen d'aquestes
qüestions.

En definitiva, senyor candidat, vostè es trobarà un país  més
avançat del que va deixar l’any 1999. I ja sé que això no podria
ser d’altra manera. Amb encerts i desencerts, la intensa feina
dels darrers quatre anys és aquí, a la vista de tothom.

I dic tot això perquè, per desgràcia, al programa que vostè va
presentar ahir en aquesta cambra, hi ha elements, per a
nosaltres, de preocupació.

El seu programa de govern és desenvolupista, no li
interessen els  problemes socials, deixa de costat el que és
públic i no proporciona respostes  a alguns problemes
estructurals. És clar, per tant, que tenim dos models  diferents
d’entendre el present i el futur en aquest país. I li vull posar uns
exemples.

D’entrada l'exemple del seu gran anunci: la derogació de
l’ecotaxa. Vostè va reconèixer ahir que la indústria turística ha
de menester reformes estructurals importants. El motor de la
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nostra economia és i ha de continuar sent la indústria turística.
Però també és ben cert que és bàsic diversificar el nostre
producte cap a àmbits culturals, mediambientals, esportius, etc.
Per altra banda, el turis me té uns costos socials i
mediambientals que han de ser compensats i, a més, necessita
inversions per millorar la qualitat. Per dur en davant aquesta
tasca, nosaltres li deixam un instrument que li proporciona els
ingressos necessaris, d'aquest instrument se'n diu ecotaxa.

I no aprofitaré, no li faré la broma fàcil sobre el que va dir
vostè ahir, que l’anunci de la derogació de l’ecotaxa ja ha
generat més afluència de turistes, encara que, com vostè pot
suposar, aquesta valoració seva sigui per emmarcar.

Senyor candidat, si li fan llevar l’ecotaxa, si li fan llevar
l'ecotaxa, haurà d’articular noves fórmules per obtenir els
recursos per a les necessàries reformes estructurals que el
turisme ha de menester. Un turisme del qual volem viure molt
de temps i no només volem pensar en la propera temporada.

Per altra banda,  vostè ahir va dir que el que hem fet
nosaltres amb el turisme és “delictiu”, i a nosaltres, Sr. Matas,
els  delictes que realment ens preocupen són els  que provenen de
la inseguretat ciutadana, que, per cert, li record, aquesta és una
competència estatal i que aquesta comunitat autònoma és una de
les que ha patit els creixements més grossos en relació amb la
inseguretat ciutadana. I també li record que el govern anterior va
fer passes  a Madrid per tal que es trobassin solucions en relació
amb aquest tema i que, per tant, el ministre Sr. Acebes té tota la
informació necessària per tal de saber quin és l'estat en què es
troba aquesta comunitat en relació amb aquest tema, i no ha fet
res absolutament. Li vull recordar que això és molt greu a
qualsevol comunitat, però a un país turístic és doblement greu.
I això, també li vull dir, això sí que dóna mala imatge turística
i, si no, ho demani a la Platja de Palma. Vostè ens va parlar ahir
d’inseguretat jurídica, però no d’inseguretat ciutadana. 

És especialment preocupant la seva concepció del que és
l’ordenació del territori. Vostè va dir ahir que es basava en dos
principis: la seguretat jurídica i el respecte a la propietat
privada. Molt bé, això és així, però hi ha una cosa molt més
important de la qual vostè se'n va oblidar, i aquesta cosa és
l’interès general. En canvi, vostè se'n va oblidar, i la
Constitució, la Constitució de tots  els  espanyols, no se n'oblida.
Diu l’article 47 de la Constitució que “els  poders públics
regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per
tal d’impedir l’especulació”. Per tant, prengui nota d'aquest
article.

El seu discurs ens fa tornar enrere, a velles fórmules, a
fórmules d’explotació intensiva dels  recursos en un territori
limitat com el nostre. Vostè anuncia que reformarà les
Directrius d'Ordenació del Territori per permetre l’edificació del
camp de polo de Campos, però no explica quin creixement
urbanístic permetrà a Mallorca, si el 10% que permeten les
Directrius d'Ordenació del Territori o el 3% que figura al pla
territorial.

Anuncia també que construirà passeigs marítims per tot el
litoral i més dessaladores. Això no és cap sorpresa.

Anuncia també que eliminarà els nous parcs naturals amb
una contradicció que per a nosaltres és flagrant: vostè continua

adoptant com a criteri per a les figures de protecció ambiental
la titularitat pública o privada, al Ministeri de Medi Ambient no
ho feia així. Un espai, un espai, Sr. Matas, té valor per la seva
singularitat, el nom dels propietaris no hi afegeixen cap valor
mediambiental, no fan que sigui mediambientalment més
important. La fragilitat del territori ens obliga a impulsar
polítiques integrades en el nostre entorn. En canvi, vostè torna
a apostar per fer autopistes que consumeixen molt de territori.
Ho ha deixat ben clar: hi haurà autopistes  a totes  i cada una de
les Illes. Bé, la veritat és que d'això tampoc no en faré broma i
seria ben fàcil el fer-ne.

Però parlem de la famosa autopista a Manacor, aquella que
en la darrera legislatura del Partit Popular ja s’havia de fer, que
la varen pintar amb un parell de traçats, però de la qual, en
arribar nosaltres al govern, no trobàrem cap projecte a la
conselleria. Ara, tot i que no és el que diu el seu programa
electoral, sembla que en aquests moments vostès volen fer
aquesta autopista per Inca. Crec que s'ho hauria de pensar bé
perquè això, com ja li han dit, suposa més problemes de
colAlapse a l’entrada de Palma, per no parlar de l’abandonament
dels pobles de Mallorca i la desestructuració territorial que això
significa.

Però si el seu model territorial és molt preocupant, a l’àmbit
social hi ha temes d’absoluta discrepància, com en el camp
educatiu. L’exemple més clar és la lliure elecció de centre. Una
promesa desqualificada pels mateixos professionals. 
Si a un colAlegi de 1.000 alumnes hi ha 2.000 solAlicituds, Sr.
Matas, ja em dirà com ho arreglarà. No sé si posarà dos alumnes
per cadira. Crec que hauríem de parlar seriosament. Nosaltres,
i també els  professionals  del sector, creim que això és
impossible. 

També ha dit vostè que actuarà en contra del criteri de
zonificació geogràfica. Per tant, tothom podrà anar a qualsevol
escola, els d’Artà a Manacor i els de Lloret a Palma, posem per
cas. Crec que ja es pot preparar un fort finançament per al
transport escolar perquè les carreteres n'estaran plenes.

I, per últim, per acabar de rematar la jugada proposa “un
sistema de finançament en funció dels resultats pedagògics i
acadèmics”, és a dir, més doblers per als qui tenen millors
resultats. Amb aquest sistema injust, els  centres amb pitjors
resultats no podran sortir de l’espiral del fracàs. Vostè el que
vol, el que persegueix amb aquests tipus de mesures és que els
nins que tenguin problemes de petits els  arrosseguin tota la seva
vida. 

En resum, vostè aposta per dues vies educatives: una,
elitista, de qualitat i de primera classe; i una altra, de segona
categoria amb funció merament assistencial. I jo, Sr. Matas, li
vull dir que els socialistes creim que l’escola ha de ser un eina
d’integració i no una eina de selecció social.

Quant a la llengua només vull demanar-li una cosa: no faci
de la llengua catalana una eina de confrontació, facem que sigui
una eina de cohesió i de convivència. Per a nosaltres, aquesta és
una qüestió d’Estat, i en aquest tema li demanaríem que anàssim
tots pel camí del consens.

En el seu programa, Sr. Matas, vostè no parla de règim
especial, d’allò que en altre temps era la seva gran aposta de
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futur. Ahir li va dedicar exactament sis  segons. Vostè va dir que
tenia voluntat de desenvolupar-lo. Li record que durant aquesta
legislatura, el Defensor del Poble va dir que vostè i tots els
altres ministres no tenien cap tipus de voluntat política de
desenvolupar el règim especial. Un règim especial que, des de
la seva aprovació l’any 1998, pràcticament no s’ha
desenvolupat, a pesar de les moltíssimes i reiterades peticions
que s'han fet des del Govern de les Illes Balears. Li record que
és una llei i que la seguretat jurídica obliga que es compleixi en
tot el seu contingut, aquí també hauríem de demanar seguretat
jurídica.

Nosaltres li donarem suport a l'hora d'exigir el seu
desenvolupament, un suport  que, també li vull ben clar, no hem
tengut de vostès durant aquests quatre anys. Com a mostra
voluntat, li pos sobre la taula una mesura prioritària: l’augment
del 50% del descompte per a residents, que hauria
d’acompanyar la declaració d’obligacions de servei públic. Li
he de dir que el Sr. Cascos té tots  els  documents per fer la
declaració demà mateix i per fer efectiu aquest descompte. 

Els principis són molt importants, però no podem deixar de
banda els  temes concrets, perquè afecten el dia a dia de
ciutadans i ciutadanes. A la seva intervenció d’ahir no varen
quedar clars alguns temes que nosaltres consideram prioritaris
per als  ciutadans i per a les ciutadanes en els  pròxims  quatre
anys, no quedaren clars perquè, entre d'altres coses, vostè, de
cohesió social no en va parlar. 

Per tant, jo li demanaria què pensa fer en matèria
d'habitatge, si pensa continuar les polítiques que ha dut a terme
el Govern de les Illes Balears en relació amb el que és
l'habitatge públic o si pensa tornar als incompliments o als
compliments minsos del Pla nacional d'habitatge que es feien
durant el temps en què vostè era el president d'aquesta
comunitat autònoma.

També li voldria demanar si vostè, que ha manifestat que li
agradava la política que havíem fet en relació amb transport
públic, donarà suport als distints projectes que hi ha en marxa,
com puguin ser el tren a la Universitat, Artà-Capdepera, Alcúdia
i totes  i cadascuna de les distintes actuacions que preveu la
planificació en matèria de transport públic.

També ens agradaria saber què pensa fer amb les
transferències de competències als  consells  insulars, sabem que
vostè aposta per la  descentralització, però ens agradaria saber
qualque cosa més, ens agradaria saber de què, què és el que vol
descentralitzar vostè, quina és la seva aposta durant aquesta
legislatura quant a descentralització en els consells insulars.

I també ens agradaria saber quina és l'opinió del Partit
Popular en relació amb la descentralització que s'ha de fet dels
consells  insulars cap als  ajuntaments. Ens agradaria que ens
donàs  unes directrius una mica més grans per tal de poder saber
exactament què és el que volen fer vostès, no sigui cosa que ens
passi el mateix que amb l'autopista a Manacor.

També ens agradaria saber i ens agradaria que ens explicàs
quin serà el futur de l’hospital de Son Dureta. Serà una reforma
integral o serà un hospital nou? Ens agradaria que ens ho aclarís.

També ens agradaria que ens donàs  algunes directrius més
quant al que vostè diu "repensar" les reformes del sector hoteler.

Miri, nosaltres li hem presentat aquests  quatre anys moltes
realitzacions concretes. Té aquí davant l’alternativa al seu
govern, i crec que demostrada amb fets tangibles. Vostès no
poden, senyor candidat, treballar pensant tot just en l’horitzó
més immediat, en el benefici ràpid i, per tant, en la propera
temporada turística. No es pot fer demagògia amb tot això. No
es pot presentar com grans desfetes de gestió allò que ha estat
motivat per una contracció econòmica externa. 

Allò vostè coneix perfectament, però que ahir i avui, de
manera intencionada, ha silenciat. Aquest obstruccionisme ha
deteriorat, com ja s'ha dit, la imatge del país. 
No es pot, no podem pensar en el curt termini. La nostra
voluntat és una altra: és treballar per avui, però pensant en
demà, en les noves  generacions que han de tirar endavant el
nostre projecte de país. 

Això, Sr. Matas, significa pensar en tots.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Abans de suspendre  aquesta sessió, aquesta presidència ha
rebut una mala notícia, es tracta d'un accident mortal que ha
provocat que hagi perdut la vida el Sr. Gustau Fernández, cap de
llista del PSM a Manacor. Per tant, jo crec que recollint el
sentiment de tota la cambra, podríem expressar el nostre condol
a la seva família i també a l'agrupació del PSM de Manacor i
també de Mallorca.

Dit això, arribats a aquesta hora, se suspèn la sessió  fins a les
17,00 hores.
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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bones tardes. Començam la
sessió i té la paraula el Sr. Jaume Matas.

EL SR. MATAS I PALOU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Vull en primer lloc agrair les felicitacions que els tres grups
m’han dirigit, al nostre grup polític al començament de les
seves respectives intervencions i per tant, jo també vull agrair
aquest agraïment. I he volgut contestar en bloc en aquests tres
partits, a aquests tres grups parlamentaris i sincerament, crec
que no m’he equivocat, sobretot després de sentir les
propostes  que han fet els mateixos grups que evidentment i tal
com ha dit el Sr. Rosselló, conformen una unitat, crec que ha dit
una unitat d’actuació, o vol que conformin una unitat
d’actuació i d’oposició i ell mateix ha mencionat que
representen el 42% i és ell el que ha dit, efectivament, que
volien conformar aquest projecte únic de pacte. Per tant, crec
sincerament que no m’equivoc contestant als tres grups
conjuntament i respon precisament a l’evidència de l’existència
de dos models absolutament distints en les nostres propostes
polítiques.

Efectivament un model polític que nosaltres hem constatat,
insistesc programàticament parlant a les nostres propostes del
nostre programa electoral a cadascuna de les illes i a la
comunitat autònoma en conjunt i amb el pacte programàtic i de
governabilitat que també vaig presentar i que hem acordat  per
a aquells grans temes i per a aquells grans projectes amb Unió
Mallorquina. Efectivament dos models distints, un model que
des del nostre punt  de vista defensa, que és el nostre, que el
protagonisme està en la societat civil, un model que jo no vull
tampoc entrar en determinades connotacions, però sí que vull
recomanar que no es facin falsos maniqueismes, perquè és un
model liberal des de la més ampla accepció del terme polític i del
terme real de la paraula. Precisament un model que defensa més
que mai la intervenció i l’actuació del sector públic allà on és
necessari i allà on el sector privat no pot arribar en termes
d’eficiència i d’eficàcia per si mateix i naturalment en els
aspectes socials i a tots aquells aspectes allà on aquesta
participació i aquesta evidència del sector públic és evident i és
imprescindible. Un model però, que creu que són les sinèrgies,
és la dinàmica de la pròpia societat, és aquest protagonisme
d’aquesta societat civil el que precisament amaga tota la seva
força.

El referent efectivament d’aquest projecte és, com molt bé
ha dit la seva senyoria, el Sr. Antich com a cap d’aquesta
oposició. I després de sentir la seva intervenció allà on m’ha
plantejat entre altres coses i que tendrem ocasió segurament
d’entrar-hi al llarg d’avui horabaixa i d’aquesta intervenció,
però que en termes generals ha plantejat l’herència que avui
rebem d’una economia sòlida, absolutament sòlida i d’un
balanç magnífic de 4 anys de legislatura. I jo amb tot el respecte
en aquest punt  de vista l’única cosa que he de destacar és que
efectivament a mi aquest plantejament no em concorda amb la
realitat, però no té massa importància que no em concordi a mi,
ni que aquest plantejament concordi a tots els nostres diputats

i diputades, és senzillament que jo crec que si alguna cosa s’ha
demostrat en aquestes eleccions del mes de maig és que les
paraules i també les d’avui al final no han casat amb els fets i
que una cosa han est at les paraules i una cosa han estat els
discursos, els plantejaments reals i irreals que es puguin haver
fet des dels distints representants polítics i des de les
institucions i una altra cosa és precisament allò que han dit els
electors i allò que han dit els ciutadans en aquestes eleccions...

(Aplaudiments).

Perquè allò que està clar, allò que està clar des del meu punt
de vista és que els resultats electorals avui són la clara
diferència que existia o que ha d’existir en aquest discurs de fa
un mes, fa dos mesos, al discurs d’avui perquè si al final aquest
balanç que jo naturalment reconec que en aquest balanç hi ha
coses positives, com no pot  ser d’altra manera, jo no he dit i  no
vaig dir ahir que l’única cosa positiva d’aquest balanç
d’aquests 4 anys fos precisament la política en matèria de
transport  públic, jo vaig dir que hi havia polítiques que
s’havien fet i posava precisament com exemple la política del
transport  públic que em semblaven polítiques correctes i que el
nostre compromís era, no només conservar, continuar i si és
possible millorar aquestes polítiques. I lògicament jo som el
primer en fer aquest reconeixement, però lluny de què aquest
reconeixement es pugui confondre amb un balanç de la realitat
que avui fa el cap, esper, de l’oposició, un balanç de la realitat
que si fos tal com ell ho planteja, no té cap explicació i no ho
entenc i a més, si a això li donam suport i ho ornam amb 6.000
milions de pessetes en publicitat per poder explicar i per poder
vendre tots aquests èxits i tots aquests grans resultats...

(Alguns aplaudiments)

Si aquest és el balanç, jo no entenc com els ciutadans
d’aquestes Illes han votat el que han votat...

(Aplaudiments).

No hi ha ni un sol acte de contrició i no em pertoca a mi
valorar-ho, simplement ho vull recordar, en aquest balanç jo no
he sentit  ni un sol acte de contrició, significa que aquí no ha
passat  absolutament res i per tant, el balanç és un balanç
magnífic, tenim les millors dades de turisme de tot a Espanya, de
tot  Europa, tenim les millors dades d’atur de tota Espanya i de
tot  Europa, les coses ens van magníficament i el balanç ha estat
un balanç extraordinari. Què passa? Passa que la realitat és
caparruda i passa que la realitat és la que al final s’imposa i la
realitat no és la que els polítics vulguem construir, la realitat no
és la que els polítics ens vulguem imaginar, la realitat és la del
carrer i podem entrar en totes les guerres i en totes les batalles
de xifres, d’estadístiques que ens vulguem treure, inventar,
exposar, és igual, tanmateix a la gent li va com li va i la gent sap
p ersonalment com li va. I jo estic molt orgullós de poder avui
aquí defensar els empresaris, sense cap dubte, perquè entre
altres coses són els empresaris, sobretot els petits i els mitjans,
els que creen el 95, 96, 97% dels llocs de feina d’aquesta
comunitat. Però a l’hora de veure les eleccions no hi ha tants
d’empresaris en aquesta comunitat autònoma, si només fossin
els empresaris els que pensessin que nosaltres..., que
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estiguessin d’acord amb el nostre programa electoral no crec
que avui estiguéssim asseguts aquí i en aquestes
circumstàncies. I el resultat encara és més clar i definidor
perquè si vostès analitzen el mapa dels resultats electorals a les
zones turístiques, allà on no són única i exclusivament els
empresaris els que voten, sinó que normalment són els
treballadors i la gent que han patit  les conseqüències d’aquesta
situació i han vist com a ells personalment les coses no els
anaven d’aquesta manera...

(Aplaudiments)

Deia una senyora del carrer, una perruquera, a qui feien una
entrevista, deia que no és normal, ella deia explicant aquesta
situació d’una forma que a mi em sembla també molt aclaridora,
ella deia “són ells que no en tenen de crisis perquè ells cobren
el seu sou públic cada mes, els que patim les conseqüències
som nosaltres, la gent del carrer”, aquesta sí pateix les
conseqüències, és la gent que ha perdut el seu lloc de feina...

(Aplaudiments)

És la gent que ha perdut el seu lloc de feina, o és la gent que
fa menys feina i la gent quan veu que les coses li han anat
pitjor i li van pitjor és aquell treballador que abans podia fer
hores extres i ara no en pot  fer, és aquell treballador que el
cridaven a fer feina el mes de febrer i que enguany l’han cridat
a fer feina el mes d’abril, si l’han cridat, o és aquell treballador
que avui està veient aquest debat i ho veu des de
l’escepticisme que jo entenc que es veuen aquestes coses de
vegades des de la ciutadania perquè ell té la preocupació,
naturalment, de què passarà en aquesta temporada turística que
ara afrontam i què passarà davant aquells anuncis i aquelles
amenaces que enguany la temporada turística durarà menys
que els altres anys i que és possible que ell que acabava la
feina i el seu contracte a principis de novembre, tal com ja va
començar a passar l’any passat  d’una forma definitiva, enguany
aquest contracte acabi un mes abans o que pugui veure
minvats els seus ingressos amb un 20 o un 30%. Aquesta és la
realitat, insistesc, no la que nosaltres vulguem explicar amb
paraules, no la que nosaltres vulguem posar damunt els papers
en estadístiques, la realitat és la que hi ha en el carrer i aquesta
realitat és la que dia 25 de maig va anar a votar i es va
pronunciar. 

I per això jo sincerament crec que no és un bon camí
començar aquesta nova legislatura com si no hagués passat
res, jo crec que sí ha passat  alguna cosa i ha passat alguna
cosa important i nosaltres tenim la sensació i crec que aquesta
sensació la tenen molts de ciutadans de les Illes Balears, que en
les qüestions importants, en els temes realment importants i
sense cap dubte en allò que tenim més important que són els
nostres llocs de feina, hem perdut 4 anys. I jo crec que aquest
ha estat el veredicte i tenim l’obligació d’intentar recuperar
aquest temps i jo vull insistir avui un altre pic amb el nostre
missatge, el nostre missatge que passa per recuperar la
confiança dels ciutadans perquè la nostra política pugui fer que
aquesta realitat que està al carrer pugui avui recuperar la seva
confiança, que puguem retornar el protagonisme a la societat
civil que és la que realment pot fer que les coses millorin en

aquesta terra, que escoltem la societat civil, que respectem la
societat civil. Les Illes Balears són el que són gràcies a la seva
societat civil, no gràcies als polítics i entenc que en això no ens
entenem, però vostès també han de respectar que nosaltres
creiem que el mèrit, la responsabilitat de la riquesa de tot allò
que s’ha fet en aquestes Illes és de la societat civil. I volem
resoldre amb solucions els grans problemes que tenim
d’infraestructures, de recuperar el lideratge turístic, de
recuperar la llibertat en l’educació, de recuperar la llibertat en la
llengua i tot  això des d’una voluntat, sobretot en els grans
temes i les grans qüestions, de consens, diàleg i voluntat
d’intentar que aquests acords es realitzin per part de més d’un
partit  polític i tots els que puguin afegir-se a aquestes grans
decisions. I lògicament a partir d’aquí i a partir de què som
capaços de plantejar quin és el nostre missatge general i la
diagnosi que jo crec que podem fer d’aquesta situació. Podem
entrar en tots els problemes un a un, podem parlar d’ordenació
del territori, d’energia, de carreteres, de transport, de medi
ambient, de cohesió social, de llocs de feina, d’educació, de
sanitat i d’allò que sigui, però sempre tenint en compte quin és
el nostre punt de partida.

La societat civil, lògicament, són empresaris i són
treballadors, la societat civil som tots i jo insistesc amb el fet,
amb orgull, amb molt d’orgull i sense cap tipus de complex, em
sent orgullós de defensar a tots els empresaris de les Illes
Balears. Allò que no puc comprendre de la mateixa manera és
que aquests empresaris no es defensin per part  de tots els
partits polítics perquè els empresaris són els que realment han
creat i creen la major part dels llocs de feina d’aquestes Illes,
són un element essencial per crear riquesa i per conformar
l’empresa que es conforma d’empresaris i es conforma de
treballadors. I per posar un exemple que pugui ser significatiu,
només vull recordar unes paraules que no fa massa temps va dir
un ilAlustre socialista i president d’una comunitat autònoma
espanyola, el Sr. Bono de Castella- La Manxa fa només 15 dies
i va dir a una entrevista que li feien a la televisió “en Castilla-
La Mancha y en toda España los empresarios son
progresistas y lo digo como presidente y como socialista, son
progresistas porque crean progreso y porque sin ellos el
progreso no es posible”. I jo senzillament coincidesc en
aquesta tesi, en aquest cas d’un pres ident socialista, que crec
que amaga precisament un dels errors que hem comès al llarg
d’aquesta anys i que ha estat crear aquests enfrontaments i que
ha estat crear aquesta espècia de lluita de classes, crear aquesta
espècie de fractura social d’uns i dels altres, de qui són els
bons i qui són els dolents. 

Quan jo parl de ser el president de tots, precisament és
perquè vull defensar que el president no pot crear
enfrontaments amb la societat civil, siguin del color que siguin
i siguin d’allà on siguin. Qui ha creat enfrontaments ha estat el
Govern d’aquestes Illes aquests 4 anys, en sectors complexos
que tal vegada no han estat de la seva corda o no han tengut
les mateixes conviccions que ells, però aquest és l’error i el
resultat és un resultat de fractura social. Quan un govern
s’enfronta, quan un govern romp pons de diàleg, romp ponts
d’enteniment entre qualsevol sector de la seva societat està
produint una ruptura, una fractura social que al final ens acaba
perjudicant a tots, no és bo, no és positiu. Deia precisament,
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crec que era el secretari general del Partit Socialista de Mallorca
a unes declaracions que els enfrontaments són negatius, estic
d’acord, totalment d’acord. Els enfrontaments siguin amb qui
siguin són dolents i són perjudicials i quan un és president no
es pot  permetre aquest luxe, és important que es mantenguin
aquests ponts de diàleg i aquests ponts d’enteniment, no
sempre efectivament estaràs d’acord, però les ruptures i
aquests enfrontaments són realment allò que crea la fractura
social. I els empresaris, petits, són probablement són els que
més han patit  la seva situació aquests 4 anys, perquè amb tots
els respectes, els empresaris grans ja saben perfectament
passar aquestes èpoques dolentes, tenen força per passar
èpoques dolents i amb tot  el respecte del món, necessiten
probablement menys ajuda, però són els empresaris petit s  i
mitjans de les Illes Balears els que han tengut més problemes en
l’aplicació de l’ecotaxa, són els petits i els mitjans empresaris
els que han rebut probablement amb més intensitat l’aplicació
d’aquestes polítiques que els han perjudicat a ells directament
al llarg d’aquests 4 anys, és a ells que s’ha d’anar i demanar-los
com els ha anat aquests anys, si realment els ha anat tan bé
com pareix ens ha plantejat avui el cap de l’oposició, el Sr.
Antich, o si realment han patit  unes circumstàncies que han fet
que avui estiguessin molt preocupats, no només per la seva
situació de present sinó també per les seves expectatives de
futur.

Compartesc la voluntat de defensar l’interès general i
compartesc, sobretot, que no es faci un fals maniqueisme o
reduccionisme de determinats ideals polítics que puguin
establir una confrontació entre allò que ha de ser la política
liberal o allò que ha de ser la defensa de l’interès general i d’allò
que és públic, baix cap concepte. Crec que els fets són els que
demostren precisament qui és que defensa millor els interessos
dels ciutadans, no són les paraules, no són els plantejaments
polítics que es puguin fer, no són els papers que puguem
escriure o puguem emplenar, no és veritat, no és veritat. Quin
és el balanç d’aquests 4 anys d’aquesta societat en allò més
important que tenim, els llocs de feina? A mi em sembla, fins i
tot, ofensiu que en aquests puguem entrar en una batalla, en
una guerra de xifres, pensem en la gent que està patint aquesta
situació avui a les Illes Balears, jo crec que no és de rebut entrar
en aquesta batalla de xifres, jo crec que..., mirin les batalles de
xifres són molt fàcils de plantejar, escolti no em plantegi dades
d’una economia estacionalitzada a un moment puntual i a
l’època punta, lògicament, em plantegi dades de mitjana i
sobretot em plantegi dades del darrer any, quina és l’evolució
i quina és la tendència. Som la comunitat autònoma que en el
darrer any ha tengut menys altes d’afiliació a la Seguretat Social
de tot  Espanya en termes percentuals i en termes absoluts, sí o
no? La resta és igual, el més important és com li van als
ciutadans, el important és que donem una solució...

(Aplaudiments)

El més important..., mirin jo no vull entrar sincerament en
aquest debat, però si jo no record malament fins i tot, en plena
campanya electoral en una visita que va organitzar l’Obra
Cultural Balear, crec que era una visita del Degà de la Facultat
d’Econòmiques de la Pompeu Fabra, Don Guillem López
Casasnovas, era ell qui deia que el Govern de les Illes Balears,

insistesc ell, Don Guillem López Casasnovas, almanco així va
sortir reflectit als mitjans de comunicació deia que el Govern de
les Illes Balears falsejava aquestes dades. Insistesc, m’és igual,
no vull entrar dins aquesta polèmiques i no vull entrar en
aquestes batalles perquè em semblen, sincerament, ofensives.
La realitat és que aquí hi ha una situació allà on s’estan
destruint llocs de feina cada dia que passa a les Illes Balears,
aquí hi ha una situació real al carrer que és la que preocupa als
ciutadans d’aquestes Illes i els ciutadans d’aquestes Illes volen
que quan abans acabem amb els discursos, acabem de lletanies
i acabem de litúrgies i ens posem, sigui el que sigui i el que
aquesta cambra digui, a fer feina per solucionar els problemes
d’aquests ciutadans...

(Aplaudiments)

Exactament igual pel que fa a les dades turístiques, no ho
entenc, no ho entenc, jo m’he perdut, probablement tendrem les
millors dades turístiques del món, d’acord allò que vostès
vulguin, la realitat quina és? Érem el primer destí turístic
d’Espanya i ara som el quart, perdem nombre de pernoctacions,
perdem nombre de pernoctacions cada dia que passa i a més no
fa falta anar molt lluny, se’n vagin vostès a les zones
turístiques i vegin vostès quants d’hotels hi ha oberts perquè
això és molt important, clar si em fan una comparació,
lògicament, d’ocupació però no tenen en compte quin són els
hotels que hi ha oberts, quan els hotels que hi havia oberts fa
3 o 4 anys eren un 30% més dels hotels que estan oberts, jo
crec que hem de fer la comparació de xifres en termes
homogenis, però estam en el mateix debat. Vagin al carrer i a
més escoltin la veu dels ciutadans, els ciutadans han parlat i els
ciutadans no han parlat per no res, els ciutadans parlen
precisament per denunciar una situació que els preocupa i per
intentar canviar i solucionar una situació que els afecte a ells
personalment. 

En qualsevol cas jo sí vull agrair, Sr. Antich, sí vull agrair
totes les coses ben fetes que vostès ens deixen després
d’aquests 4 anys, exactament igual que encara esper que vostè
agraeixi les coses que es varen fer ben fetes i que varen rebre
l’any 99...

(Aplaudiments)

Alguna degué ser, alguna degué ser. I també em permeti Sr.
Antich, no és en pla irrespectuós, exactament igual com es va
intentar fer un traspàs de poders l’any 99 en condicions de
lleialtat i de respecte es pugui fer també, si aquesta cambra ho
estima oportú, ara en aquestes eleccions i ho dic perquè em
preocupa, em preocupa un Consell de Govern amb 82 punts, el
Consell de Govern més gran i més ample de tota la legislatura i
amb totes les coses que s’han proposat en aquest Consell de
Govern. Només li ho dic perquè ens puguem entendre i perquè
puguem fer, si aquesta cambra ho estima oportú, un traspàs en
condicions que estic segur que serà la seva voluntat.

Estam absolutament d’acord que el turisme necessita d’una
reconversió, però vull insistir amb l’anàlisi que hem de fer, vull
insistir que hem de partir d’una anàlisi que aquesta reconversió
que vol dir millorar una situació existent, i que estic segur que
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tots compartim. S’ha de fer en primer lloc amb l’enteniment del
sector, lògicament, hem de recuperar aquest diàleg que vostès
han romput, que vostès han fracturat, per poder arribar a
aquests acords i a aquests enteniments necessitam recuperar
aquestes vies d’enteniment i efectivament allò que necessitam
i crec que l’experiència ha estat aclaridora al llarg d’aquests
anys, necessitam no posar en risc allò que tenim, no posar en
risc els llocs de feina dels nostres treballadors perquè aquí s’ha
arribat a qüestionar el model i nosaltres en aquests moments
crec que hem de ser conscients que als nostres ciutadans els
preocupa precisament que mitjançant les nostres polítiques
puguem posar en perill els seus llocs de feina i la seva qualitat
de vida. 

Per tant, tal com vaig dir, com he dit avui matí, qualsevol
projecte que es faci en aquestes condicions s’ha de fer
intervenint amb l’oferta i en base, insistesc ja a la política que
nosaltres vàrem programar amb la Llei general turística l’any 98,
un govern liberal, un govern liberal que sap que ha d’intervenir
quan s’ha d’intervenir i un govern liberal que és capaç de fer
una contingentació de les places turístiques, precisament per
reconduir un model, una llei que fa ni més ni manco que una
contingentació de les places turístiques, que es diu aviat. Però
clar un govern que és conscient que aquesta política de
reconversió no es pot fer posant en perill l’actuació damunt la
demanda i que aquesta demanda pugui posar en risc i en perill
tot  el model, perquè allò que estam posant en risc i en perill, tal
com hem demostrat, efectivament són els llocs de feina dels
nostres treballadors. Per tant, sí a un projecte, a un model
econòmic turístic de major qualitat, sí a un model econòmic que
pugui entrar en un procés de millora de la seva qualitat, de
desestacionalització i lligat a un projecte de diversificació de la
nostra economia, però sabent allò que feim i sense posar en risc
allò que tenim. En definitiva, creant riquesa per a la nostra terra
i per als nostres ciutadans. 

Mirin en algun moment de la campanya electoral, quan
presentàvem el nostre programa electoral després d’anar pels
pobles, d’entrevistar-nos amb associacions i amb ciutadans,
vaig tenir la temptació de no fer programa electoral i d’inventar-
nos una ecotaxa, perquè és que, sincerament, i potser és que el
tema s’ha magnificat, però per tot allà on anava he trobat coses
que s’havien promès que es finançarien amb l’ecotaxa:
camisetes de futbol, subvencions a equips esportius, projectes
que res, sincerament, crec que tenien a veure amb la filosofia
real de l’ecotaxa. Amb els doblers de l’ecotaxa tot s’havia
d’arreglar. Per tant només s’havia d’agafar l’ecotaxa i dir que
aquesta és la solució als nostres problemes, siguin
mediambientals o no siguin mediambientals, siguin turístics o
no siguin turístics, és igual, tot  ho pagarà l’ecotaxa. Era la pedra
filosofal, era la solució a tots els nostres problemes, i la
naturalesa d’un impost es mesura pel fet imposable, mai pel
destí de la recaptació. Hi ha gent aquí preparada que sap
perfectament que això és essencial en política fiscal. Una cosa
és el destí de la recaptació, però allò important és el fet
imposable, perquè en política fiscal allò important, precisament,
són els jocs d’equilibri i la influència de la política fiscal en la
política econòmica. 

Els ecologistes francesos, imposant una política fiscal
mediambiental, sempre varen introduir la novetat que era una
política fiscal mediambiental dissuasiva, però amb efectes de
recaptació zero, i vostès recordaran que totes les propostes de
política fiscal mediambiental que es feien des dels governs
progressistes francesos es feien precisament amb increment de
recaptació però també, al mateix temps, amb abaixada d’imposts
en altres qüestions; la proposta estrella era la de les
cotitzacions a la seguretat social. Per què?, perquè la política
fiscal és una política econòmica en si mateixa, i la política fiscal
com a política econòmica en si mateixa té efectes secundaris.
Clar, això és el que s’ha de mesurar.

Tenc un butlletí del Parlament de fa tres anys on el Sr.
Sampol fa una referència textual a un debat que es va fer en
aquesta cambra sobre l’ecotaxa -jo encara era en aquesta
cambra-, on el Sr. Sampol diu respecte a l’ecotaxa amb paraules
textuals: “Mai se’ns ocorreria parlar d’ecotaxa ni posar un
impost d’aquestes característiques en un moment de recessió
econòmica”. Ho diu vostè i està escrit en el butlletí. Aquest és
el problema de l’ecotaxa. 

Està clar que l’ecotaxa no és ni la solució ni té la culpa de
tots els mals de la nostra indústria turística. Jo ho he dit mil
vegades, i l’únic que tenc dret a demanar és que no es posin en
la meva boca coses que jo no he dit. Jo sempre he reconegut
que la situació actual de recessió turística tenia una clara
incidència produïda per factors externs i, sobretot, de caràcter
internacional; que la crisi internacional d’Alemanya, que els
efectes de l’11 de setembre sense cap dubte, sense cap dubte,
tenien repercussió i tenien efectes sobre la nostra crisi turística.
El problema és que hem afegit al banyat, el problema és que als
nostres veïnats no els va com ens va a nosaltres, i el problema
és que els nostres veïnats també tenen la crisi internacional, el
problema és que a Canàries també han de patir la crisi alemanya,
el problema és que a Canàries també pateixen els atemptats de
l’11 de setembre. I com és que Canàries, com és que València
ens passen davant?, com és que Catalunya ens passa davant?,
com és que tots ens passen davant i només a nosaltres les
coses ens van tan malament i als altres no els van tan
malament? Alguna cosa hem fet per afegir a aquest banyat,
alguna cosa hem fet per agreujar una política turística que ha
anat molt pitjor aquí que a qualsevol altre lloc d’Espanya.

I jo sincerament crec que el que hem fet ha estat atacar el
turisme, i jo crec que això és inqüestionable i que tampoc no val
la pena entrar-hi avui. Jo crec que aquest és un plantejament
inqüestionable. S’han fet declaracions, s’han fet polítiques com
la de l’ecotaxa que amaguem una política que va en contra de
la nostra imatge turística com a destí turístic i que, en general,
han perjudicat d’una forma notable el nostre destí turístic.
Basta anar a veure els majoristes de viatges, basta anar a
Europa i veure quina és la sensació avui que el turista no és
ben rebut a les Illes Balears; basta, sincerament, escoltar un poc
per adonar-se’n que la nostra imatge turística s’ha perjudicat.
Que volem dir que no?, deim que no. Que volem dir que les
coses van perfectes?, idò deim que les coses van perfectes.
Que deim que som els millors del món i els més guapos?,
perfecte. Però insistesc, una cosa és el que vostès diguin i
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l’altra és la realitat del carrer, i avui la realitat del carrer ha parlat,
i la realitat del carrer és la que s’ha posat de manifest.

Nosaltres no hem enganat ningú. Jo em compromet, Sr.
Antich, a tornar-li enviar el nostre programa electoral. Nosaltres
hem dit que llevaríem l’ecotaxa; no entenc a què ve ara
qualsevol altre plantejament. Nosaltres hem dit que llevaríem
l’ecotaxa. L’únic que hem dit és que volíem que aquesta ecotaxa
es llevàs després de poder escoltar el sector, i quan parl de
sector he dit per activa i per passiva que parl d’empresaris, de
treballadors, per tant de sindicats, de patronals, d’associacions,
de majoristes de viatges i de tothom, en aquest cas també
d’institucions que han demanat compartir aquesta mesa,
d’institucions que tenguin alguna cosa a dir en el món del
turisme. Lògicament podrem prendre aquesta decisió després
d’haver escoltat el sector i que el sector probablement recomani
aquesta retirada d’aquest impost que ens perjudica. Per tant
nosaltres no hem enganat ningú, i nosaltres si alguna cosa hem
fet durant aquesta campanya electoral és presentar un
programa electoral, és presentar a la societat un programa
electoral per no enganar ningú i ens hem compromès al seu
compliment.

També demanaria que no es tergiversassin les meves
paraules, perquè jo he dit clarament que el fet que llevem
l’ecotaxa no vol dir que no ens comprometem a mantenir i a
garantir les inversions mediambientals, ho he dit també per
activa i per passiva. Jo crec, insistesc, que s’ha fet una bona
negociació del sistema de finançament autonòmic amb el
govern que el Sr. Antich ha presidit al llarg d’aquests anys.
Efectivament hi ha hagut més de 26.000 milions de pessetes
d’ingressos que no estaven prevists i que avui suposen un
important increment d’aquesta recaptació gràcies, insistesc, a
una bona negociació pel que jo crec que ha estat un bon acord
per a tots. S’han de trobar les vies, però el que és evident,
insistesc, és que una cosa no té per què ser incompatible amb
una altra. També haurem d’estar d’acord en el fet que una cosa
és pagar camisetes de futbol amb l’ecotaxa i l’altra realment és
fer mesures ambientals que vagin cap a la preservació del
nostre patrimoni natural.

I en ordenació del territori el balanç també és desolador,
perquè el balanç és el que hi ha. Què ha passat  després
d’aquests quatre anys? Què han fet? Tenim les Directrius
d’Ordenació del Territori exactament igual, i afortunadament
vàrem aprovar unes directrius d’ordenació del territori,
afortunadament. Però és que aquestes directrius d’ordenació
del territori estava estipulat a la llei que s’havien de
desenvolupar, i sincerament han passat  quatre anys i vostès no
han desenvolupat ni els plans territorials, tots, ni les Directrius
d’Ordenació del Territori. Estam com estàvem; han passat
quatre anys i estam com estàvem, amb unes moratòries que
vostès mateixos deien que eren un téntol, i ho comprenc, han
de ser un téntol, però aquest téntol s’ha convertit en un téntol
de quatre anys, i amb unes moratòries que al final s’han
convertit en un objectiu en lloc d’un instrument, i com sempre
sol passar unes moratòries, efectivament, que per aquestes
circumstàncies, perquè no han pogut vostès dir quin és el seu
model de planificació, quin és el seu model d’ordenació del
territori que volen en aquestes illes, perquè avui l’únic model

que hi ha és el que nosaltres vàrem deixar de les Directrius
d’Ordenació del Territori, ha creat inseguretat jurídica i ha creat
l’efecte contrari del que es perseguia, lògicament, més
construcció que mai.

Clar, és que una cosa és, continuu amb el mateix, vull dir
que vostès seguiran amb mi el mateix esquema inicial: una cosa
és la realitat que vostès pinten i l’altra cosa és la realitat. Que jo
som el del ciment?, escolti, a l’únic que li han dit pacte del
ciment és a vostè, és a dir, vostè sabrà què ha fet aquests
quatre anys, però la realitat és que tenim poques coses per dur-
nos a la boca... 

(Remor de veus)

...i la gran diferència entre els discursos d’abans i els
discursos d’ara, i probablement la gran diferència, si aquesta
cambra així ho estima oportú, que hi haurà entre aquests
pròxims quatre anys amb el líder de l’oposició i els quatre anys
que han passat, és que vostè ara serà líder de l’oposició, però
vostè ha estat president del govern quatre anys, i aquesta
diferència és molt important, lògicament, perquè a vostè també
aquesta diferència el condicionarà a l’hora de fer l’oposició.

Per tant, què volem? Lògicament, resoldre d’una vegada per
totes quin és l’escenari al qual ens volem dirigir, i hem proposat
a més que aquest acord d’ordenació territorial, que aquest
acord de plans territorials i del desenvolupament, de
l’ordenació del territori, sigui un acord consensuat el més ampli
possible, però també urgent, urgent perquè necessitam
urgentment dir als ciutadans, dir a la societat en general què és
el que es pot  fer i què és el que no es pot fer, què és el que
realment volem que sigui l’ordenació del territori a totes les Illes
Balears i no els tenguem amb una situació com l’actual
d’incertesa que provoca els efectes absolutament contraris als
que perseguim.

Jo no he parlat de passejos marítims. També em posa
paraules..., no tenc competències, per tant no n’he parlat, però
estic encantat de poder aconseguir que es puguin fer els
passejos marítims que es considerin respectuosos amb el medi
ambient, que la gent els pugui gaudir, però no són competència
meva en aquests moments. 

En canvi sí que vull recordar que la figura de protecció que
més èxit sempre ha tengut probablement en els darrers anys a
Espanya ha estat una figura que el nostre portaveu i la gent de
Menorca recordaran perfectament, com és la reserva de la
biosfera. Quin és l’èxit de la figura de protecció de la reserva de
la biosfera que no tenen les altres iniciatives de protecció
mediambiental? Que és una mesura de protecció que neix de
baix cap a dalt, que compta amb la participació i amb el suport
de tots els sectors afectats i de tota la gent afectada. És una
figura de protecció que neix precisament amb l’acord majoritari
de la població que està afectada per aquesta figura, i que
efectivament fa que aquesta figura de protecció sigui una figura
de protecció mediambiental que es converteix en un actiu, en
una aposta estratègica de competitivitat per a aquell territori
que aposta per aquesta figura enlloc d’un detriment i enlloc
d’una figura limitadora que coarta drets. Ben al contrari,
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aquestes figures de protecció incorporen precisament un actiu,
incorporen un element diferenciador que fa i que pot fer que la
seva indústria sigui millor, sigui més competitiva, que pot fer,
en definitiva, que tots els ciutadans surtin beneficiats
d’aquesta fórmula de protecció.

I vull recordar, perquè es tornen posar paraules en la meva
boca que no he dit, que jo no he dit que no estigui a favor dels
parcs naturals. Nosaltres estam a favor dels parcs naturals, i
nosaltres estam a favor d’aquestes figures de protecció.
Simplement un matís, i que quedi clar el que dic, simplement
volem que aquests parcs naturals es facin per convicció, i no
per imposició i no per obligació, i no tenc cap necessitat de
recordar el que s’ha fet en el Ministeri de Medi Ambient i quina
és la legislació del Ministeri de Medi Ambient. Comprendran
que un poquet millor que vostès sí que la puc conèixer i no tenc
en aquests moments voluntat d’entrar-hi, però sí que importa
el propietari, sí que importa en una figura de protecció, sigui la
que sigui, quin és el propietari de la terra, naturalment que
importa, perquè quan s’estan conculcant o s’estan confiscant
drets fonamentals com la propietat  privada, i com el dret a
aquesta propietat  privada, es posen en joc interessos que
nosaltres no estam disposats a violentar, i per això volem fer
aquesta passa.

(Aplaudiments)

Jo no record haver dit que faríem autopistes a totes les illes.
Jo he dit carreteres ràpides i segures, carreteres ràpides i
segures. A Mallorca sí que ens hem compromès; tantes
autopistes?, no, a Mallorca ens hem compromès a fer una
autopista que vagi a Manacor, una autopista que vagi a
Manacor que utilitzi el trajecte de l’autopista actual que va fins
a Inca, i que aquesta autopista d’Inca es prolongaria -que jo
sàpiga tampoc no he dit fins a Alcúdia- fins a l’encreuament de
Sa Pobla a la carretera d’Alcúdia, i que, aprofitant aquesta
continuació de l’autopista d’Inca, s’enllaçarà amb una autovia
que va d’Inca a Manacor, amb la qual cosa garantim una
autopista i una autovia, una carretera ràpida i segura de Palma
a Manacor que té vuit quilòmetres més que el traçat directe,
vuit, no en té més; són probablement tres minuts tenint en
compte que anàssim a la mateixa velocitat, que no hi anam, i
tenint en compte, a més, que el fet que posem una autopista a
Manacor per aquest traçat alternatiu efectivament s’ha de tenir
en compte que continua amb la carretera actual, que pot ser una
magnífica carretera turística i que també es pot  utilitzar, però
amb unes altres condicions i per unes altres circumstàncies.

Jo crec que és una bona solució. És una bona solució, així
ho hem entès els partits que hem inclòs aquesta proposta en el
pacte, és la que menys consum té de territori i és la que
garantirà que els ciutadans de Manacor i els ciutadans de tota
la part  d’Artà, de Son Cervera, de Capdepera, de Sant Llorenç,
etc., tendran una comunicació fins a Manacor amb una
autopista i amb una carretera ràpida i segura.

I només una qüestió. Jo crec que, sincerament, jo felicit el
Sr. Sampol per la seva intervenció d’avui perquè em pareix que
parlamentàriament ha estat una bona intervenció, com sempre,
però en aquest cas ho dic amb tota sinceritat. L’únic..., només

a ell se li podia ocórrer fer, probablement, aquesta anàlisi dels
doblers que costen o que poden costar aquests vuit
quilòmetres més per als ciutadans en la seva economia diària,
però l’únic que li vull dir és que jo el convid a fer els mateixos
números però per fer aquestes carreteres. Clar, facem els
mateixos números per fer les carreteres. Jo el convid a aquest
envit: no només facem els números del que costa un traçat o del
que costa l’altre perquè la realitat és que avui la gent que ha
d’anar a Manacor -i aquí crec que n’hi ha bastant- sap quin
temps tarden a Manacor, i no tarden 35 minuts,
desgraciadament, no tarden 35 minuts. La gent sap què li  costa
anar a Manacor i per tant facem els mateixos números a l’hora
de recomanar que es facin aquestes carreteres. Plantegem què
perden els ciutadans cada dia avui per no tenir l’autopista
d’Inca que pugui arribar fins a l’encreuament de Sa Pobla,
plantegem als ciutadans de Sa Pobla què els costa cada, als
ciutadans de Sa Pobla, avui el fet que no tenguin aquesta
autopista fins a l’encreuament de Sa Pobla i, clar, amb aquest
plantejament, que també val, potser estarem d’acord i correrem
tots a fer aquesta autopista o a fer aquestes carreteres.

Però que quedi clar que hem proposat  tres eixos. No n’hem
proposat  desset, eh?, tres: autopista a Manacor, que és amb
aquest traçat, Palma-Inca tercer carril i continuació de
l’autopista d’Inca fins a l’encreuament de Sa Pobla amb
autopista i autovia amb accessos controlats, carretera ràpida i
segura d’Inca a Manacor. La continuació de l’autopista d’Inca
fins a l’encreuament de Sa Pobla i el projecte, diguéssim, de
Peguera-Santa Ponça-Peguera, que aquest està un poc enlaire,
si bé està contemplat dins el conveni de carreteres. No n’hi ha
més. 

Sí n’hi ha una de molt important, efectivament, l’únic
entrebanc que podria tenir aquesta opció que nosaltres hem
proposat seria, efectivament, la solució dels accessos a la ciutat
de Palma, i per això defensam el que sempre hem defensat: que
és imprescindible el segon cinturó de Palma, i és amb el segon
cinturó de Palma on se solucionen precisament aquests
accessos.

(Aplaudiments)

Quant a la lliure elecció de centre educatiu, miri, jo crec que
qualque cosa deu haver passat i deu passar amb la llibertat
d’elecció de centre quan per primera vegada enguany els pares
i les mares han hagut d’esperar que passassin les eleccions
perquè la Conselleria d’Educació els assignàs els seus centres.

(Remor de veus i aplaudiments)

Alguna cosa ha passat. Justament enguany s’han donat dia
27 de maig. Justament, justament; bé, haurà estat casualitat,
però alguna cosa passa. Alguna cosa passa quan els ciutadans
han de fer, em diuen, tres mil canvis d’empadronament, no tenc
més constància d’aquestes dades, però em diuen que els
ciutadans han de fer més de tres mil canvis d’empadronament
cada any per intentar vorejar la legislació i per poder tenir el
centre al qual aspiren, lògicament davant una situació injusta.
I jo crec que això s’ha d’arreglar, sincerament, i nosaltres
defensam que això s’ha d’arreglar. Vostè em diu a la seva
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intervenció que el 86%, ha dit vostè, de les places dels que
havien demanat el primer destí l’han tengut. Perfecte, això vol
dir que només hem d’arreglar el 14%. Cap problema, aquest és
el nostre compromís, i nosaltres, lògicament, volem arreglar
aquest problema.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

El que també vull destacar és el fet que vostè hagi fet
referència, i jo hi estic d’acord, al fet que això no només és un
increment de places a la concertada, sinó també a la pública.
Totalment d’acord, totalment d’acord, i a més li agraesc
aquestes paraules. El que passa és que no podem arribar a allò
que ha passat  a Andalusia, quan després d’una política des del
nostre punt  de vista equivocada s’han reduït a pràcticament la
meitat les places concertades. No hi ha cap motiu per reduir les
places concertades, tampoc les públiques però no les
concertades. Per tant si nosaltres tenim possibilitat de resoldre
aquestes situacions ampliant places concertades, ampliant
places públiques, aquesta és la nost ra voluntat de fer-ho,
perquè creim que això redundarà en benefici de la qualitat de
l’educació, perquè creim que al final aquesta llibertat d’elecció
de centre per als pares i mares el que farà serà beneficiar els
nostres ciutadans perquè incentivarà la qualitat d’aquests
centres i podrà fer que aquests centres es puguin moure amb
aquests incentius cap a una millor prestació de l’educació, del
servei de l’educació.

I aquest és el sentit. Jo crec que no hi ha tampoc cap
necessitat d’anar més lluny. El nostre objectiu és la qualitat,
sense cap dubte. El nostre objectiu no és tirar-nos pedres
damunt la nostra teulada ni empitjorar la qualitat del servei
educatiu. No, no, volem tot  el contrari, volem apostar per una
qualitat amb un procés com aquest de respecte de la llibertat
d’elecció de centre que pot incentivar aquesta qualitat.

I vull parlar també sense cap complex del tema de la llengua,
malgrat sigui per donar resposta a les qüestions que s’han
plantejat aquí. És fals, és fals, senyories, que ningú hagi dit que
no volem defensar la nostra llengua pròpia, és fals. Ho poden
repetir cent mil vegades, però serà cent mil vegades fals. El que
hem de saber és si quan parlam de llengua pròpia parlam del
mateix o no parlam del mateix. Aquesta és la qüestió, però a
nosaltres no crec que ningú ens hagi de donar lliçons de com
defensar la nostra llengua, a nosaltres, sincerament. 

(Remor de veus)

Nosaltres hem defensat que els alAlots i alAlotes d’aquesta
terra, quan acabin la seva formació escolar, parlin i escriguin
perfectament les dues llengües oficials d’aquestes illes. Aquest
és l’objectiu que compartim i aquest estic segur que és el punt
on ens trobarem. Per tant en això estam totalment d’acord, i jo
li vull recordar que qui ha fet la legislació perquè això fos
possible ha estat el govern del Partit  Popular, una legislació
que vostès no han modificat, per tant tan dolenta no deu ser. 

Què passa? Clar, que quan nosaltres parlam de defensar la
nostra llengua no qüestionam, com també qualcú ha volgut

plantejar, la unitat de la llengua catalana, mai no l’hem
qüestionada, no qüestionam la unitat de la llengua catalana...

(Aplaudiments)

...però el que sí qüestionam és una imposició d’una
homogeneïtzació de la llengua, és a dir, unitat sí, però
homogeneïtat no, és a dir, unitat de la llengua catalana sí, però
són tan importants i són tan defensables per a nosaltres les
modalitat lingüístiques del mallorquí, del menorquí, de
l’eivissenc i del formenterenc que parlam en aquesta terra i
formen part de la nostra cultura, de les nostres arrels i de la
nostra forma de ser, són tan respectables aquestes com el
català que es parla a Barcelona, exactament igual.

(Aplaudiments)

La llengua no és de ningú, i la llengua és tan seva com
nostra, i nosaltres defensam la nostra llengua i defensam el
bilingüisme en aquesta terra, i defensam que el que és una
realitat al carrer, el bilingüisme, també sigui una realitat a la
nostra educació i sigui una realitat a la nostra administració.

Respecte al règim especial de les Illes Balears, jo quan
escolt aquestes intervencions, no totes però alguna, em
produeix certa..., em reconforta, perquè aquí hi ha diputats i
diputades que duen molts d’anys, aquí hi ha gent que ja té
moltes crostes i hi ha gent que té memòria, i no fa tants d’anys,
eh?, que es va debatre en aquesta cambra el règim especial de
les Illes Balears. No fa tants d’anys que es va debatre en
aquesta cambra el règim especial de les Illes Balears, i que ara
tots ens haguem convertit en conversos d’allò que no servia
per a res, d’allò que el Sr. Antoni Costa, ilAlustre diputat
socialista, deia que eren “privilegios para los ricos de las Islas
Baleares”... 

(Remor de veus)

...clar, que ara això sigui, diguéssim, l’element fonamental de
la reivindicació del nostre fet insular, benvingut sigui,
sincerament, benvingut sigui i jo estic content que al final el
temps colAloqui les coses al seu lloc, i estic content que tots
acceptem aquest règim especial de les Illes Balears pot ser
l’inst rument i és l’instrument que tenim per poder defensar les
nostres reivindicacions, per poder defensar els nostres drets i
per poder defensar la solució als nostres problemes de
transport  aeri, de transport de mercaderies, de carreteres,
d’energia i de qualsevol altra qüestió que es pugui plantejar. 

Vull recordar que la declaració d’interès públic dels vols de
les Illes Balears és un procés que passa per la definició d’un
estàndard de qualitat i d’un estàndard de freqüències, i després
passa precisament per veure qui és i a quin preu es fan aquests
serveis amb aquests estàndards de qualitat i amb aquestes
freqüències. Allò important és l’objectiu final, allò important no
són les propostes, diguéssim, més o manco electoralistes que
puguem fer que no ens condueixin al resultat final que
vulguem, perquè a més ja hem tengut experiències en aquest
sentit. El que ens interessa és tenir les freqüències garantides
que necessitam, tenir-les amb la qualitat de transport que
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nosaltres exigim i amb el preu que considerem que és
assequible per als nostres ciutadans. 

Per tant, jo vull agafar també aquesta proposta, aquesta
proposta i aquest envit de colAlaboració amb el REB,
lògicament no hi entraré, però tampoc no compartesc el balanç
del que ha estat aquesta negociació al llarg d'aquests quatre
anys, l'únic que sí vull dir és, sincerament, ho he dit moltes
vegades i ho vull repetir avui aquí, al final de l'enfrontament,
que mai no és culpa d'un, normalment quan dos no s'entenen és
culpa de tots dos, normalment, normalment, d'aquest
enfrontament, del qual lògicament es poden treure rendiments
electorals, el que és clar és que qui no es beneficia en absolut
són els ciutadans de les Illes Balears. De la política de la
confrontació, de la política de l'enfrontament difícilment es
beneficiaran els ciutadans de les Illes Balears. Crec que
nosaltres tenim l'obligació, en aquest cas, de ser pràctics, de
trobar vies d'acord, vies d'enteniment, aquests acords i aquests
enteniments s'han trobat en altres circumstàncies i en altres
qüestions, i jo vull posar un exemple perquè ningú no en tengui
cap dubte.

Efectivament, com vostès han recordat aquí, jo vaig haver
de dur endavant, com a ministre de Medi Ambient, el Pla
hidrològic nacional, no vaig ser capaç de posar-me d'acord amb
el Pla hidrològic nacional, que era una cosa que, a més, creia
que podia tenir beneficis per a les Illes Balears, no vaig ser
capaç de posar-me d'acord, i reconec la meva part de culpa amb
la consellera de Medi Ambient i amb el Govern de les Illes
Balears. Però, en canvi, em vaig posar d'acord perfectament amb
el Sr. Bono i amb el Sr. Rodríguez Ibarra, ... Alguna cosa deu
passar, alguna cosa deu passar si resulta que són possibles els
acords amb altres presidents i, en canvi, aquests acords no han
estat possibles aquí.

Pensam que la política d'habitatge de protecció oficial és
una política que s'ha de continuar. Pensam que no és la solució
al problema de l'habitatge, la incidència és una incidència
relativa, crec que vostès ho compartiran amb tots nosaltres, és
una incidència relativa quantitativament parlant, no és la
solució, però lògicament sí que creim que és una política que
s'ha de continuar. Exactament igual la política del transport
públic, ho vull dir un altre pic, perquè m'ho demanen, en el
sentit  que creim que aquesta és una política que s'ha de
mantenir, que s'ha de millorar, estudiarem com millorar-la si
vostès ens donen la seva confiança, ens donen el seu suport,
estudiarem les fórmules per millorar-la, i també hem de saber
sincerament què és el que hi ha i quines són les possibilitats
que tenim.

I volem que la descentralització, sense cap dubte, i ho hem
escrit, sigui una descentralització que també arribi als
ajuntaments, perquè aquest és el nostre compromís electoral,
aquesta és la nostra proposta electoral, no és nova, duim molt
de temps defensant-la, per tant això està establert amb aquest
compromís dins el nostre programa electoral. Exactament igual
que figura en aquest programa electoral, que jo estic disposat
a explicar-los cada vegada que faci falta, la construcció del futur
hospital de Son Dureta amb un nou emplaçament, amb una
ubicació i amb uns terrenys que esper que, juntament amb

l'Ajuntament de Palma, es puguin posar a disposició de les
autoritats de la conselleria.

El sostre de població és una qüestió, és un debat, sense cap
dubte, que ens duria més d'una sessió d'aquestes
característiques, però jo entenc que el que nosaltres hem
plantejat aquí és la necessitat precisament de donar solució a
aquelles grans qüestions, a aquells grans temes, a aquells grans
trets que necessiten una solució i que no s'han resolt aquests
quatre anys i que han fet que avui aquesta situació ens estigui
angoixant i perjudicant a tots. I una d'aquesta qüestions
essencials, ho han dit vostès, és precisament la de l'ordenació
del territori i la del plantejament del model territorial. Vostès no
han estat capaços durant aquests anys de definir aquest model
territorial, aquest model territorial que és el que ha de definir
quina és la capacitat que tenim de territori, la capacitat que
tenim d'habitatges i, per tant, quin és el model definitiu que
volem. Aquesta és la seguretat que necessitam, aquesta és la
seguretat jurídica, aquest és el repte que nosaltres plantejam,
quan posam un acord programàtic amb Unió Mallorquina en els
nostres interessos com a partits, perquè creim que aquesta és
una situació que s'ha de resoldre com més aviat millor i amb el
màxim consens possible. El problema és que no estam
disposats a estar quatre anys més sense canviar ni fer res, no,
...

(Aplaudiments)

No, aquesta situació no estam disposats a aguantar-la.

Miri, jo, sincerament, quan parl que s'ha demonitzat el
turisme, crec que no m'estic inventant res, tal vegada és que he
tornat boig, però no m'invent res, aquí s'ha transmès la sensació
exterior, en declaracions de consellers, en polítiques concretes,
en mesures concretes, d'un deteriorament de la nostra imatge,
que els turistes no eren benvinguts a les Illes Balears, que no
és una cosa que m'estic inventant jo, desgraciadament. I no és
una responsabilitat del Sr. Aznar ni de quatre secretaris d'estat,
és una responsabilitat de qui ha fet la política que ha anat en
contra del turisme i sobretot, el més greu de tot, escolti, miri, és
igual, tenen vostès raó, si és igual, el problema, quin és?, el
problema és que vostès s'han enfrontat amb tot el sector, el
problema és que vostès s'han enfrontat amb els majoristes de
viatges, és que vostès han romput aquests ponts. Gran part de
la culpa d'aquesta situació és la seva política que els ha
enfrontat al sector. No m'invent res. Aquests ponts de diàleg
s'han romput, avui no existeixen, jo he reclamat, en moltes
ocasions, al president del Govern que, per favor, recomposàs
aquests ponts de diàleg i d'enteniment, perquè aquesta situació
no perjudica quatre empresaris, aquesta situació perjudica els
treballadors, aquesta situació, en definitiva, qui perjudica és la
gent que vol perillar el seu lloc de feina, que és el més important
i el que s'ha posat en joc en aquesta comunitat.

Em diuen que aquesta és una societat civil, que és ver, però
que és plural, i que no trobarien majoria de ciutadans que
donassin suport  al seu programa. Jo, sincerament, crec que
l'hem trobada, no m'he equivocat, jo crec que l'hem trobada i
que, precisament, aquests ciutadans són els que han donat
suport una aposta liberal, són els que han fet una aposta que
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pugui tornar fer que es recuperi aquesta confiança i aquest
clima capaç de generar riquesa a les Illes Balears. Això res té a
veure amb una reducció de la nostra política, amb una reducció
tòpica, demagògica d'un capitalisme salvatge, ben alerta, aquí
la política social més important que es pot  fer, i és la política
social, desgraciadament, més negativa que s'ha fet al llarg
d'aquests anys des del meu punt  de vista, és precisament la de
tenir gent que no té un lloc de feina. Aquesta és la política més
antisocial que es pot fer, aquest és el balanç més catastròfic
que afecta realment els ciutadans normals que pateixen les
seves conseqüències.

El pacte Partit  Popular-Unió Mallorca, repetesc, és un pacte
programàtic, i és un pact e que hem dit els dos partits que no és
exhaustiu ni excloent, és un pacte que diu el que diu, amb llum
i taquígrafs, absolutament transparent, i no només no parla
d'alguna de les qüestions que vostès han plantejat aquí, no, no,
n'hi ha moltes més de les quals no en parlam, i on cada partit
manté el seu programa polític, el seu programa ideològic, i on
cada partit  defensarà les seves postures. Si és possible arribar
a acords i enteniments, hi arribarem; i si no és possible, cada
partit  defensarà el seu programa. Però sí en canvi hem estat
capaços o volem posar-nos d'acord en una sèrie de qüestions
que creim transcendentals i importants, però que ningú no en
faci cap altra lectura. Per tant, el que crec que diu el pacte és el
que diu i és la solució, precisament, a aquestes grans qüestions
que nosaltres creim que són prioritàries, a aquestes solucions
que avui matí plantejava la presidenta, que creim que han
demanat els ciutadans d'aquestes illes i que necessiten
aquestes illes.

És un pacte de programa i de governabilitat. No entraré a fer
balanços comparatius del que són els càrrecs, el repartiment de
càrrecs, ni d'ara ni d'abans, perquè crec que, a més, ningú no
sortiria massa ben parat, vull continuar defensant i explicant el
fet que els recursos de constitucionalitat no són recursos que
responguin a un criteri estrictament polític, els recursos, fins i
tot, no són potestat ni tan sols del Consell de Ministres, vostès
ho saben perfectament, els recursos d'aquestes característiques
duen uns processos reglats, governi el Partit Socialista a
Madrid, governi el Partit  Popular o governi qui governi, del
ministeri competent i dels seus serveis jurídics, que són els que
analitzen aquella normativa que pot  entrar en conflicte des del
seu punt  de vista estrictament tècnic amb la Constitució
Espanyola, i faran això, insistesc, governi qui governi a Madrid,
és exactament igual, és un procés, des del meu punt de vista, i
ho conec una mica, molt tecnificat.

Nosaltres defensam un finançament adequat per a aquesta
comunitat autònoma i que aquestes inversions puguin arribar
a aquesta comunitat autònoma.

Estam a favor dels treballadors perquè defensam els seus
llocs de feina i perquè volem fer i volem dur endavant aquelles
polítiques que puguin garantir que els seus llocs de feina no es
continuaran destruint cada dia que passa a les Illes Balears. I
creim que la millor defensa que es pot fer del treballador és
precisament garantint un lloc de feina digne i estable i que això,
avui, a més, és prioritari a aquestes illes més que mai i, a més,

crec que ho han expressat d'aquesta forma els ciutadans en
aquestes eleccions.

La Llei d'habitatges de vacances és un dels compromisos
que està establert en el pacte Partit Popular-Unió Mallorquina
i volem dur endavant aquesta llei amb el màxim consens
possible. I naturalment els convidam a tots vostès a poder
participar d'aquest consens.

I, sense cap dubte, quan parl de sector turístic, de la
necessitat de recomposar un fòrum de diàleg, un pont  de diàleg
i enteniment, d'escoltar la veu del sector, m'he cansat de dir que
parl de sindicats, de treballadors, d'empresaris, de majoristes de
viatges i de donar cabuda, a més, a les institucions en aquests
fòrums que es plantegen.

Bé, que el cable elèctric és més contaminant, crec que seria
una qüestió en la qual hi podríem entrar i que ens duria,
sincerament, una llarga discussió. No hi estic d'acord, en
absolut. I, en qualsevol cas, crec que el fet que apostem per al
gas i que puguem fer compatible aquesta solució amb una
solució complementària que pugui -insistesc- rompre el
monopoli de subministrament d'electricitat a les Illes Balears, és
una bona actuació i una bona opció, i, per tant, si som capaços
de dur-ho endavant, si aconseguim els doblers, que és
l'important i el necessari, si som capaços tècnicament de dur-lo
endavant, no sé exactament per què no ho hem de fer.

I tampoc compartesc lògicament el seu criteri de les
dessalinitzadores. Quan he anat a qualsevol comunitat
autònoma com a ministre de Medi Ambient a oferir una
dessalinitzadora, sigui del partit  polític que sigui, m'han posat
estores vermelles a totes les comunitats autònomes, a totes,
menys a una, a les Illes Balears, a l'únic lloc on no volien
aquestes dessalinitzadores. Bé, unes dessalinitzadores que
podem aconseguir de forma gratuïta, perquè les pot pagar
l'Estat i que poden resoldre, exactament igual que a sa Costera,
el problema de l'aigua definitivament a les Illes Balears.

I també voldria que no reduíssim a l'absurd el fet que
vulguem ara posar en marxa una nova línia incineradora, amb el
fet que ara abandonarem el reciclatge, en absolut, i, a més, crec
que també puc parlar una mica d'aquesta qüestió, i alguna cosa
crec que puc compartir amb vostè des del Ministeri de Medi
Ambient respecte d'aquestes política a favor del reciclatge i del
que s'ha aconseguit amb el reciclatge a tota Espanya. No vol dir
que s'abandoni el reciclatge, és que això no és una cosa de
bons i dolents, no són qüestions incompatibles, si jo els vull
felicitar per les línies que han fet de reciclatge, l'únic que els dic
és que no podem tornar a posar el cap davall l'ala, i que si el
reciclatge no pot  tractar tots els residus que tenim, hem de fer
alguna cosa amb la resta de residus que tenim, perquè si
aquests residus que tenim els tornam a emmagatzemar, tornarem
a tenir els mateixos problemes que teníem els anys setanta. Per
tant, no és una política, la de la incineració, que vagi en contra
del reciclatge, sinó tot el contrari.

Naturalment, crec que podem continuar perfectament la
política que s'ha dut a terme per part del SOIB, lògicament
s'haurà d'analitzar, crec que la transferència a què vostè ha fet
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referència, és una transferència important, que ha estat de les
més importants d'aquesta legislatura i que, per tant, crec que
dóna moltes possibilitats per poder aprovar la qualitat d'aquest
servei, sempre i quan aconseguim l'objectiu que volem
aconseguir amb aquest instrument.

Exactament igual que la política de fixos-discontinus. Com
pot  imaginar, farem tot  el que estigui en les nostres mans, tot,
i si la nostra relació amb Madrid i si la meva relació personal
amb Madrid pot  servir perquè aquesta i altres situacions es
puguin millorar o solucionar, no tengui cap dubte que faré i
farem tot el possible perquè sigui així.

I exactament igual que entenc, ho desconec amb
profunditat, però entenc que la sinistralitat laboral havia estat
fruit d'un pacte i d'un consens en aquest parlament i que s'havia
fet una qüestió d'estat, no sé si ara es romp aquest pacte o si
sortim d'aquesta qüestió, però entenia que havia estat una
qüestió que s'havia consensuat amb els grups polítics i que
s'havia consensuat, a més, en el sentit  que no fos un tema
electoral ni partidista, entenc, per tant, que les coses que s'han
fet bé, enhorabona, i que es poden continuar fent bé i que
pugui, a més, continuam aquest pacte, si és que existia, entre
els grups polítics també en aquesta legislatura.

Economia social, sense cap dubte, i sincerament, entenc un
discurs contradictori, però que tampoc no és cap novetat.
Record perfectament, any 2000, Esquerra Unida i el Partit
Socialista Obrer Espanyol varen aprovar una llei al Congrés
dels Diputats de Madrid, en contra dels vots del Partit Popular,
eren los papeles para todos, i eren vostès que volien papeles
para todos, eren vostès que ho defensaven, eren vostès que
varen aprovar aquesta llei i eren vostès que, després de les
eleccions, probablement han hagut d'amagar la cua, però eren
els seus partits polítics els que defensaven papeles para todos.
Nosaltres volem que la gent que sigui aquí, sigui gent que es
trobi amb les condicions que li pertoquin i que només sigui
aquí la gent que tengui la seva situació regularitzada i que,
naturalment, aquesta gent pugui ser integrada i pugui
compartir, naturalment, el nostre model de societat.

I totes les mesures de caràcter social que s'hagin pogut dur
endavant, sense cap dubte jo crec que s'hauran de mantenir,
perquè si són bones, tot el que és bo s'ha de mantenir, siguin
targetes, siguin el que siguin, s'ha d'estudiar cada cas, i vostès
em permetran que aquesta sigui una de les qüestions que es
pugui estudiar més endavant, però jo crec que tot el que sigui
bo, tot  el que sigui positiu, no hi ha per què llevar-ho, s'haurà
d'estudiar cada cas, i la nostra voluntat serà la de millorar
aquelles qüestions que siguin millorables.

I res més. Senyores i senyor diputats, moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Esquerra
Unida-Els Verds, el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, senyor candidat.
He de començar lamentant que vostè hagi contradir ja, amb les
formes, al debat d'avui tot el que va prometre ahir sobre el nou
tarannà. Crec que l'actitud de no respondre a cadascun dels
grups de l'oposició, encara que vostè pretengui juntar-lo a tots
d'una forma determinada, ...

(Remor de veus)

... representa no oblidar un altre principi democràtic que no
s'ha anomenat, que també és important, que és el respecte a les
minories. Crec que el respecte a les minories passa ...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor, si són tan amables. Té la
paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President. Crec, en definitiva, que aquest no és
el tarannà que hauria de continuar durant aquests quatre anys
en aquest parlament i que vostè ahir se'n va omplir la boca que
no seria així.

La veritat és que quan vostè parla de societat civil no parla
igual que quan ho feim nosaltres. Quan vostè parla de societat
civil parla de la societat econòmica d'aquestes illes, dels
empresaris, dels sectors econòmics que nosaltres, lògicament,
respectam molt. Nosaltres, quan parlam de societat civil, ens
referim també i sobretot a les organitzacions socials, als sectors,
a les empreses d'inserció, a les cooperatives, als sectors que
juguen un paper dins aquesta societat i que són part
fonamental de la democràcia segons l'entenem nosaltres, no
exclusivament votant cada quatre anys, com ha dit abans, sinó
participant activament, i les pràctiques de colAlaboració entre
aquesta societat civil, es digui Deixalles, es digui Càritas, es
digui quantitat d'organitzacions i d'empreses socials existents
en aquestes illes, forma part, segons entenem nosaltres i així ho
hem aplicat, formen part  de la governabilitat, perquè pensam
que del que es tracta és de cogestionar des de l'administració
conjuntament amb aquests organismes i amb aquestes
organitzacions. I a aquest és a un dels temes als quals nosaltres
ens referim quan parlam de societat civil.

Miri, Sr. Matas, vostè continua el discurs de tota la
campanya d'aquests darrers anys sobre l'atur, amb un
catastrofisme ja habitual. La veritat és que a mi em ve a la
memòria aquella frase i aquella filosofia que algú va aplicar fa
molts d'anys que repetir una mentida moltes vegades la
converteix en una veritat, i això és el que fa vostè, ja sé que
quan parlam de xifres d'atur no s'ha de parlar del mes de maig,
sinó que s'ha de parlar de la mitjana, la mitjana és un 0,5% més
baixa que la mitjana estatal, i vostè ho sap i tots vostès ho
saben, i ho sap el Ministeri de Treball i ho sap tothom, però
diuen el contrari i repeteixen el contrari. Endavant, es veu que
d'aquesta forma aconseguiran convertir una mentida en realitat.
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El mateix quan parlen de les xifres d'hostaleria, això no ho he
publicat jo, el que he llegit avui matí, això està tret de les xifres
oficials. Aquest és el nivell d'ocupació hotelera del mes de
juny, evidentment, de la mateixa forma que vostè m'ha de
rebatre quan l'acús de coses que no ha dit, també al revés,
sense cap dubte jo no he dit mai que no hi hagi problemes en
el món del turisme, que no hi hagi dificultats, que no hi hagi
problemes, sobrevinguts, ... precisament he fet un relat dels
problemes que tenen a veure amb l'estructura i la situació
d'aquestes illes, però les xifres són les que són, i vostè
continua repetint una i una altra vegada el que ha repetit durant
tota la campanya electoral.

Miri, Sr. Matas, s'ompl la boca de defensar els empresaris i
de tirar-no en cara que nosaltres estam contra els empresaris.
Parla de consens, d'acord. El Pla hidrològic que vostè ha pilotat
i que jo reconec que és una tasca dificilíssima, ha costat anys
posar en marxa això en aquest país, pot  ser que vostè s'hagi
posat d'acord amb el Sr. Bono o amb el Sr. Rodríguez Ibarra,
però el pacte hidrològic que vostè ha aprovat en el ministeri, és
un exemple de política no consensuada, és un pacte hidrològic
que ha enfrontat mitja Espanya amb l'altra mitja, i això no és
precisament un exemple de consens, d'acord i de diàleg amb la
societat civil ni amb ningú.

I nosaltres, des del Govern de les Illes Balears, hem aplicat
una política de concert i de concertació, jo des de la Conselleria
de Treball he tengut excelAlents relacions amb la patronal, amb
la grossa i la petita i precisament ha estat una característica de
les polítiques d'aquest govern de pacte de progrés el consens,
l'acord i que abans de prendre cap mesura, discutir-les, acordar-
les i decidir-les conjuntament amb sectors socials. Clar, si vostè
agafa un, dos o tres exemples on no ha estat possible aquest
acord, també li acceptaria que mai no es perd tot  per una banda,
però home, no agafi un, dos o tres exemples per plantejar que
aquí, el que s'ha fet és una política de confrontació directa
durant tot  aquest temps i no utilitzi latiguillos fàcils, que aquí
estam en contra dels empresaris i ens doni una lliçó que són els
que creen riquesa. Creen riquesa els empresaris, creen riquesa
els treballadors, crea riquesa tothom que està dins la societat.
No importa que em miri això, o és que s'estrany a que jo digui
que els empresaris creen riquesa? No importa destinar grans
quantitats de frases a això, perquè si el que volem és ridiculitzar
el que tenim davant, situant-lo en el que un pensa que pensa el
que té davant, així el debat és molt difícil de fer. Si entram en el
que cada un diu, en el que cada un pensa i en el que cada un
practica, el diàleg i el debat és un altre diferent. El que és
evident és que els empresaris i els sectors econòmics
lògicament creen riquesa, però miren per als seus interessos
particulars. I per això cal una administració que pensi en els
interessos generals i que corregeixi les dificultats que fan falta
perquè aquests interessos generals siguin defensats i els
sectors econòmics més dèbils puguin ser defensats i puguin
sortir endavant perquè per ells sols no podem. I això és la
missió d'una administració i la diferència entre una
administració que deixa fer l'economia pel seu compte i una
administració que situa la cohesió social en primer centre de la
seva feina i de la seva tasca política.

És clar que el problema més gros que tendrem quan
comencem a discutir d'aquestes coses és com es fa tota la
reconversió de les mesures aquestes que s'han de fer, que
tothom reconeix, sense posar en perill els llocs de feina. Clar, a
mi em preocupa profundament. I per això em preocupa que ja
tirin endavant un nou impuls al turisme residencial que és el
que crea menys llocs de feina. Em preocupa que hi comença a
haver hotels, com Galatzó i altres, que comencen a parlar que es
poden convertir d'hotels en apartaments o en aparthotels, cosa
que destrueix llocs de feina, evidentment. Em preocupa que es
parli alegrament des del Foment de Turisme de tancar no sé
quantes places hoteleres, sense que ningú no digui que què
passa amb els treballadors que ara ocupen aquestes places
hoteleres, perquè qualsevol reconversió que s'ha de fer a un
sector econòmic, ja sigui al turisme o ja sigui a la construcció,
si realment volem que l'administració jugui aquest paper
cohesionador que jo teoritz que ha de jugar, el primer que ha de
fer és analitzar què feim amb els treballadors del sector i
deixaran d'estar-hi després de la reconversió. Aquesta és la
tasca fonamental. Per això és tan important la presència dels
sindicats a l'hora de discutir. Vostè diu que té en compte els
sindicats, perfecte, confio que no els tengui en compte per anar
a una reunió cada sis mesos, que els tengui en compte de ver,
perquè farà molta falta, perquè entre d'altres coses la imatge
turística que necessitam defensar cap a fora, entre d'altres
coses, requereix de pau social, i si s'escometen reformes que
posin en perill llocs de feina i que posin en perill la situació
social actual, la pau social serà difícil de mantenir. I l'única
possibilitat de mantenir aquesta pau social és un diàleg
constant i constructiu amb els sindicats, que se sentin artífexs
del debat i de les conclusions i solucions que es prenguin
d'aquest debat.

Ha tornat repetir allò dels parcs naturals, que no s’han de
fer per obligació, que s’han de fer, la veritat és que no entenc
molt bé el debat, què és que quan vostès varen fer el parc de
Mondragó o el de s’Albufera el varen imposar perquè tenia
finques privades? La discussió no és aquesta, no hi ha parcs
públics, parcs naturals sense, només en propietat pública en
lloc; i vostè ho sap perfectament perquè ha estat ministre de
Medi Ambient.

Vostè ha repetit  tota una sèrie de coses que, precisament
perquè ha triat aquest model de debat, dificulta enormement
que ara jo contesti tot el que ha dit i tot el que ha deixat de dir,
però, en definitiva, ha situat temes que ja hem parlat.
L’autopista d’Inca a Manacor, el problema fonamental que li
veig al traçat d’Inca a Manacor és el de la desvertebració del
Pla de Mallorca, és el problema més important que jo li veig.
Tendrem temps de discutir, perquè aquesta legislatura serà molt
llarga i avui no ho aclarirem tot, però aquest és el vertader
problema de fons. I, com deia avui de matí el Sr. Pere, per què
serà que a Felanitx no la volen, per què serà que a determinats
pobles no la volen i haurà de passar ni més ni manco que per
una de les zones més protegides que queda de Mallorca, que és
el Pla de Mallorca.

La veritat és que no entenc, quan vostè diu, què vol dir
quan parla de bilingüisme a l’ensenyament i a l’administració,
i no entenc com vostè, solemnement, a una tribuna com aquesta
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del Parlament, agita el fantasma de la confrontació entre el
català i els models dialectals de les nostres illes, que ningú no
posa en dubte; entre d’altres coses, ha dit vostè que tant
respectable és el model de les illes com el català de Barcelona,
és que no existeix el català de Barcelona, hi ha el català de
Barcelona, el català de Lleida, el català de Tarragona, el català
d’Eivissa, el català de Formentera, perquè és una llengua única
amb modalitats diferents. Treure això com, si realment tots hi
estam d’acord, per què ho converteixen en bandera a la seva
campanya, per què ho treu aquí solemnement com a un dels
debats que cal fer si tots hi estam d’acord? I la veritat, me
permetrà dir-li que me preocupa precisament que ho tregui aquí,
perquè no valdria la pena parlar-ne si tot estigués tan clar.

De la mateixa forma ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Rosselló, si és tan amable.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Ara mateix. De la mateixa forma, és més fàcil parlar del debat
parlamentari que hi va haver damunt el REB, no sé quin any,
que parlar de per què aquests quatre anys no s’ha aplicat,
essent vostè ministre, en el Govern central, és bastant més fàcil.
A mi m’agradaria saber, per què, si està tan clar, si està tan
orgullós i tan satisfet del REB -com li he dit a la meva
intervenció inicial-, no s’ha aplicat aquests quatre anys des del
Govern central?

I ja per acabar, perquè me diuen que m’estic passan t .
Doncs, no he pretès amb les meves paraules sobre sinistralitat
laboral situar-ho com a una confrontació, ni molt manco; a més,
vull recordar que he dit que tendrà la meva colAlaboració en tot
el que faci falta, però m’he permès recordar-li un tema: si
s’incrementa l’obra pública en aquesta comunitat, que
s’incrementarà, i no es destinen els recursos humans i
econòmics que fan falta, que són més que els que s’han
destinat en aquesta legislatura, que són molts, se’ns tornarà
disparar un problema que és un problema de tots, un problema
de la societat i que, per tant, m’he permès recordar aquest tema
com a un tema que crec que val la pena que un govern que entri
tengui en compte; i que me pareix preocupant que en el seu
discurs inicial i a quasi tots els seus discursos, els temes que
fan referència a la cohesió social, els temes que fan referència
a les polítiques socials les toqui com a una pinzellada i dediqui
i temps i temps a altres tipus de filosofies. Senzillament, me
preocupa que allò dels fixos discontinus se solucioni amb la
idea que, si vostè té bones relacions a Madrid segur que ho
arreglarà; i per què no ho va arreglar fa sis mesos, perquè
l’acord de la Mesa del Diàleg Social és de dia 23 de gener del
2003, i el Ministeri de Treball té un fax damunt la seva taula des
de la setmana següent? I per què no ho ha arreglat? Idò ara ho
arreglarà; encantat si ho arregla, tendrà la nostra colAlaboració
en totes les coses que arregli en aquesta direcció.

Però també li vull dir, amb la mateixa rotunditat, que això,
igual que les setze preguntes que li he fet abans ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rosselló, per favor.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

..., de les quals només me n’ha contestades quatre o cinc, la
nostra oposició consistirà en estar vigilant si realment es duen
endavant o no es duen endavant.

Moltes gràcies. Perdoni, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, l’Hble. Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Bé, jo me qued amb una expressió que ha utilitzat el
Sr. Matas que m’ha obert els ulls i ilAlustre aquest diàleg de
sords que tenim en aquest moment, sobre xifres, sobre
situacions econòmiques, sobre distintes interpretacions; i més
o manco, n’he pres nota, més o manco ha volgut dir que vostè
ha tengut coneixement d’uns 3.000 canvis d’empadronament
per burlar la legislació per tal que els pares puguin dur el seu fill
al centre que han escollit; és a dir, 3.000 famílies s’han
empadronat, és a dir, han burlat la normativa, per poder escollir
el seu centre, i han burlat la legislació. Però, quina legislació?
La Llei de la qualitat de l’ensenyament, impulsada pel Govern
del Partit  Popular i aprovada, sense consens amb cap força
política de l’Estat. I per tant, clar, és que ens trobam amb un
debat diabòlic, és diabòlic absolutament, ens tiren en cara que
per complir una llei que ha fet el Partit Popular a Madrid en
solitari, sense consensuar amb ningú, i que fins i tot aquí l’hem
recorreguda al Tribunal Constitucional, idò això és una arma de
confrontació electoral contra les forces progressistes.

Exactament igual que en el mateix moment, és a dir, amb la
mat eixa intervenció, dins un lapsus de cinc minuts, utilitza dos
conceptes: un, les moratòries en el sector de la construcció han
destruït llocs de feina, i a continuació, ens diu: les moratòries
han disparat la construcció. Clar, és absolutament pervers. Jo
confés que no tenim armes per combatre la seva dialèctica en el
carrer, no dins la Cambra, dins la Cambra és fàcil, en el carrer
ens guanyen de massa, ens guanyen de massa, perquè realment
jo no sé com es pot  combatre aquesta manera de practicar la
política, utilitzant, segons convingui, arguments absolutament
contradictoris.

Quant a la situació econòmica, és que jo crec que avorrirem
la gent, jo crec que ningú, absolutament ningú, nega que la
situació econòmica del 2003 és pitjor que la del 2001. Què
passa? Vostè diu, ens acusa de reduccionistes; bé, durant tot
aquest temps, perquè ara ja comença a dir si l’11 de setembre,
si el tema de la crisi d’Alemanya, però durant tot aquest temps
la culpa de la crisi econòmica únicament ha estat del Govern de
les Illes Balears, i per què? Per una acció concreta, que és la
imposició, i la impos ició amb paraules, la imposició vol dir
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imposició, de l’ecotaxa. Jo crec que aquest és el seu gran mèrit,
i jo accept que dins la societat, especialment dins el món
econòmic, dins la gent que té una empreseta, i fin s  i  t o t  a
treballadors que quan anaven a demanar la feina els han dit:
escolti, dia primer de juny, segons qui hagi guanyat les
eleccions, obrirem; segons qui hagi guanyat les eleccions, no
obrirem. Això qualcú ho ha fet també amb mala intenció, no vull
que hagi estat de manera general.

Ara, jo és que no vull entrar dins aquesta dicotomia que
vostè ens ha plantejat d’enfrontament d’empresaris i
treballadors, entre d’altres coses perquè el 90% d’empresaris
d’aquesta terra són petits empresaris, molts d’ells ni tenen
assalariats i, segurament, fan catorze o quinze hores de feina
cada dia, i amb els quals ho hem consensuat absolutament tot,
com deia Rosselló. Hi ha hagut un enfrontament puntual amb
un sector, el sector de l’hostaleria, i que jo he reconegut que ha
estat el pitjor d’aquesta legislatura, i crec que el fet que les
forces progressistes haguem perdut les eleccions segurament
ha estat provocat per això. I en aquest moment ni vull donar les
culpes a ningú, per suposat no les donaré al Govern, ara,
segurament s’han perdut per totes les parts. Ara, a vostès, al
Partit  Popular, per una decisió que varen prendre unilateralment
a Madrid el sector del comerç els va fer una manifestació de
més de 2.000 persones, perquè varen presentar un recurs
d’inconstitucionalitat a una llei consensuada a les Illes Balears;
és a dir, vostès provocaren un enfrontament, també amb el
sector comercial.

Ara, nosaltres no l’hem sabut utilitzar electoralment, com
vostès han sabut utilitzar l’ecotaxa; que, a més, ha estat
miraculosa l’ecotaxa, abans de posar-la engegava els turistes,
abans de llevar-la ja du turistes. És fantàstic, és fantàstic, és
que jo els ho he de reconèixer: són uns mestres; i davant la
seva capacitat d’argumentar a la gent no hi tenim res a fer, som
uns pardillos, i perdonin l’expressió.

Exactament amb els parcs naturals, i que consti que jo he
discrepat de la Sra. Rosselló, per no saber vendre el tema
bàsicament. És a dir, vostès fan un parc natural, l’any noranta
i busques o abans de l’any noranta, és a dir, Mondragó; hi
havia una urbanització, un projecte d’urbanització, a la
promotora, que la majoria eren de capital estranger, els compren
la finca a preu d’or, 3.000 milions de pessetes -no sé si encara
pagam amortització i interessos, crec que sí, no sé si hem acabat
de pagar- i als petits propietaris els fan un parc. Ara, d’aquí
ningú va anar als petits propietaris del parc a dir-los: ves alerta
que t’exp ropiaran la finca, ves alerta que te passaran per dins
ca teva, ves alerta que menjaran de la teva paella quan la facis.

(Algunes rialles)

Això vostès ho han dit, la seva militància. I clar, i aquí hi ha
un vot de por, aquí, a principis d’un milAlenni encara hi ha un
vot de por, i aquesta és la realitat.

Sobre el model turístic. Vostès diuen que varen aprovar una
Llei general turística que contingenta les places hoteleres. Però
és que aquest no és el problema, el problema és el model
turístic que vostès dissenyaran l’any 91. Jo record perfectament

la meva presa de possessió com a diputat i el discurs
d’investidura del Sr. Gabriel Cañellas, va dir una frase que
resumia el model econòmic que dissenyava per a les Illes
Balears: contenció de places turístiques -el Sr. Cladera havia dit
que ens en sobraven 50.000; si qualcú del Govern hagués dit
que ens sobraven 50.000 places turístiques jo crec que ens
haguessin cremat-, contenció de places turístiques, i llavors,
frase: les Illes Balears s’han de convertir en la segona
residència d’Europa.

I ens hi hem convertit: segones residències a urbanitzacions
tots aquests anys, i afortunadament el moviment social contra
la balearització va provocar la protecció de moltíssims espais
que se salvaran de la urbanització, i urbanització del sòl rústic.
I aquest és el model que tenim. Clar, i els hotelers es queixen de
què no omplen els hotels, malgrat el nombre de passatgers, mes
a mes augmenta respecte de l’any anterior; clar, ve gent, però
està a apartaments, està a segones residències. I el tema aquest,
jo no sé si és bo o dolent, però aquest és el model econòmic
que vostès dissenyaran i que, naturalment, nosaltres no hem
pogut o no hem tengut temps de canviar.

El nou trajecte, aquest trajecte que han previst per anar de
Palma a M anacor voltant per Inca. Si utilitzen la carretera actual,
no són vuit quilòmetres, però vaja, estic disposat a acceptar-los
vuit quilòmetres -segurament hauran de fer qualque drecera-;
les xifres que els he donat avui de matí les divideixin per dos. És
a dir, una persona que ha de fer aquest trajecte cada dia durant
cinc dies a la setmana, això li costarà l’equivalent a més de
200.000 pessetes anuals. Ara, vostè no me digui la carretera
actual, jo li he parlat de Palma a Manacor, quatre carrils, això me
pareix que és un desdoblament. I això són un màxim de trenta-
cinc minuts, amb trenta-cinc minuts vostès, jo, sincerament,
crec que ens ho hem de replantejar, entre d’altes coses, perquè
el segon cinturó, nosaltres tenim una postura política, però el
ColAlegi d’Arquitectes ha manifestat una postura tècnica
públicament, amb un article publicat ara no record a quin mitjà
de comunicació, i deia que aquestes solucions perpendiculars
no eren solucions. I hi hauria alternatives si no congestionen
l’entrada per Inca, utilitzant la carretera de s’Esgleieta, utilitzant
el Camí dels Reis, si és necessari fent un tercer carril a l’actual
via de cintura, hi hauria actuacions que evitassin aquest
impacte ambiental molt important.

El tema de la llengua. Mirin, jo fa, des del 91 com els dic, que
abans al Sr. Cañellas, i després a vostè, els sent parlar, de cada
any, de cada debat, de defensar les modalitats lingüístiques.
Però durant tots aquests anys no els he vist prendre ni una sola
mesura per defensar les modalitats lingüístiques, me digui què
han fet, res. Jo li diré el que ha fet en Damià Pons i el seu equip
de la Direcció General de Política Lingüística, i ara li faré arribar,
39 mesures en el món de la llengua i en el món de l’educació,
dedicades plenament a recuperar les modalitats tradicionals, les
modalitats lingüístiques de les Illes Balears, totes aquestes, ara
les hi passaré. Perquè a veure si no en parlam d’una vegada,
perquè escoltin, l’única manera de defensar les modalitats és
que la llengua se salvi, perquè si la llengua segueix retrocedint
no salvarem cap modalitat, l’ús social és el que garantirà les
modalitats. Però sobretot, no sé en quina modalitat dec parlar
jo, què és que no m’entén? Perquè que ens tiri en cara que
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nosaltres defensam una cosa rara, per tant, i el que no es pot
practicar és el Darwinisme lingüístic, pensar que aquí el més fort
guanyi, perquè el més fort, bé, i aquestes setmanes hem llegit
que el castellà no només no està en perill de desaparició, sinó
que s’està convertint en el segon o tercer idioma, el quart
idioma més important del món.

Bé, i me pareix, quedava un tema pendent que m’he oblidat
avui de mati i que aprofit aquest torn. Bé, s’ha parlat, en un
minut acabaré, Sr. President, crec, s’han fet diverses referències
al pacte entre el Partit  Popular i Unió Mallorquina, i hi ha un
tema que el trec perquè s’ha publicat, i és que pareix que durant
aquesta legislatura es congelaran els traspassos de
competències als consells insulars; per tant que l’article 39 de
l’Estatut d’Autonomia queda suspès durant quatre anys, i
l’argument que qualcú ha donat és perquè no podien donar
més quotes de poder a Unió Mallorquina en el Consell de
Mallorca. Això s’ha publicat, bé, si ho desmenteixen... L’únic
que voldríem dir és que l’evolució dels consells insulars no pot
dependre d’eventuals pactes entre els partits polítics, i molt
manco d’un pacte fet a l’illa de Mallorca, perquè els menorquins
i els eivissencs i formenterers no en tenen cap culpa, i per tant,
avui és un tema que a vostè qualcú més li ha demanat, i ha
passat  per damunt el tema, no sabem, si volen, si donen, per
culminar com a mínim en aquesta legislatura els traspassos de
competències.

Finalment, jo record una frase que en certa ocasió vaig dir
al Sr. Gabriel Cañellas, que ilAlustrava un poc la nostra posició
dins el Parlament, i els dubtes que sempre teníem a defensar el
país o a defensar els interessos de partit; li vaig dir: Sr.
Cañellas, s’ha d’estimar molt aquest país per demanar
competències a Madrid i més recursos econòmics a Madrid
perquè els administri vostè. I dins aquesta dicotomia, nosaltres
optàrem per fer costat al Partit Popular davant la seva
reivindicació a Madrid -en aquells temps governava el PSOE. A
jo me dóna la impressió, i crec que a una part molt important de
la població també li dóna aquesta impressió, que vostè, no sé
si s’ha fet aquesta pregunta, però vostè ha tengut l’ocasió
aquests anys d’optar entre els interessos del seu país i, per
tant, respectar la sobirania del Parlament de les Illes Balears i els
desitjos del Govern elegit legítimament, o els interessos de
partit. Vostè mateix contestarà quina ha estat la seva postura
aquests anys.

Moltes gràcies.

Perdoni, Sr. President! Vull agrair, en nom del meu partit, a
tots els membres de la Cambra el condol per la mort del nostre
company i amic, En Gustau Fernández, a ell li dedic aquesta
intervenció. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
l’Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, en relació
amb la perruquera que me deia, Sr. Matas, el que me diuen és
que sortia al vídeo del PP aquesta perruquera que deia això que
vostè ha dit, no?, que ells tenen els sous que ells cobren d’allò
públic i que en els vídeos del PP de la campanya electoral, me
deien que sortia una perruquera que realment deia això, a veure
si realment vostè ho va agafar d’aquí, de la propaganda del PP.

De totes formes, dir-li, Sr. Matas, que jo seré breu, perquè
tendrem molt de temps durant aquesta legislatura de parlar de
totes i cadascuna de les qüestions i que, efectivament, vostè
ens ha dit en tota una sèrie d’ocasions que vostè ha guanyat,
i és així, i jo ho he dit tot d’una que he començat la meva
primera intervenció, donava l’enhorabona al candidat i al grup
i al Partit  Popular pel resultat de les eleccions i que, a més, com
no podia ser d’altra manera, teníem tot el respecte del món, pel
que era la nova majoria parlamentària i, com se suposa, del
Govern que se’n derivi.

Dir-li que ahir, vostè, al seu discurs, a tots els que no
pensaven com vostè els tractava de maniqueus, d’hermeneutes,
és a dir, per ventura aquest no és el millor tarannà. Dir-li que,
efectivament, és a dir, vostè ha guanyat, però no hauríem de
p erdre de vista que dins aquesta societat nostra hi ha un 42%
de gent que no va votar el Sr. Matas, i és així, tant m’és si és un
42, com si és un 45, m’és completament igual, és així; és gent
que dóna suport  a altres projectes, és gent que pensa que
aquest país pot  tenir unes altres sortides. Per tant, alerta quan
diem allò de què, és a dir, és que a qualque moment dóna la
impressió que l’ha votat tothom, i per tant, dir-li que nosaltres
també tenim tot  el dret del món, a pesar d’haver perdut i que
vostè serà el president i que, per tant, vostè és el que tendrà la
responsabilitat de tirar endavant les polítiques en aques ta
comunitat autònoma, però els altres tenim totes les possibilitats
del món de defensar les polítiques per les quals moltíssima de
gent ens ha donat confiança -al Partit  Socialista, a Mallorca,
23.000 més.

Nou, efectivament, nou, i ben orgullosos que estam
d’aquests nou, i molta de feina que volem fer des del lloc allà
on ens han colAlocat els ciutadans i ciutadanes, perquè ells
sempre tenen la raó, efectivament, és així, per tant, molt
orgullosos estarem de fer aquesta feina des de l’oposició. Però,
per deixar clar que hi ha gent dins aquesta comunitat autònoma
que pensa d’una altra manera, que pensa que no s’han destruït
tants de llocs de feina, que pensa que l’ecotaxa és una cosa
que, efectivament, pot donar moltes possibilitats dins el món
del turisme; que és un instrument de solidaritat entre clients i
residents; que és un instrument de solidaritat entre distints
colAlectius, perquè ja era que hi hagués qualque tipus d’impost
que donàs una mà a aquells que han conservat el paisatge
durant molt de temps i que durant molt de temps ningú se n’ha
cuidat d’ells. En això hi ha molta de gent que hi creu i que, per
tant, nosaltres tenim tot  el deure del món a poder defensar
aquest tipus de polítiques. Igual que també hi ha molta de gent
que creu que no s’han destruït tants de llocs de feina com
vostè diu, i això, per desgràcia, és a dir, és que jo no m’ho
invent, jo, quan puj aquí dalt, li llegesc, ja no n’hi llegiré més, li
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llegesc les xifres de l’Institut Nacional d’Estadística, que diuen
el que diuen; que diuen que el temps que vostè era president hi
havia un 11% d’atur, i ara n’hi ha un 8%, això la mitjana anual,
diuen això. I jo què hi puc fer? Això són les xifres.

No, no, però escolti, han perdut perquè els ciutadans i
ciutadanes han triat allò que creien que havia de trobar. Home,
li recordaré una cosa: a Mallorca hi ha hagut un pacte, però hi
ha exactament la mateixa proporció que hi havia a l’anterior
legislatura, de diputats i de consellers exactament la mateixa
proporció. A Menorca governen els progressistes. Vostès han
guanyat en diputats i consellers, per majoria absoluta, a Eivissa
i Formentera, i és així. Vull dir, per tant, no hi ha res a dir, és que
jo no és que posi en qüestió cap d’aquestes coses, jo l’únic
que pos damunt la taula és que aquesta societat nostra, quasi
està meitat i meitat entre uns que pensen d’una manera i la resta
que pensen de l’altra. Per tant, nosaltres vendrem aquí, a les
institucions, a defensar allò que pensen aquestes altres
persones. Aquestes altres persones que segurament també hi
ha de tot, hi ha treballadors, hi ha empresaris, hi ha gent de tot
tipus, i que, per tant, també pensen que hi pot haver una altra
manera de caminar i una altra manera de fer les coses en
aquesta comunitat autònoma.

Jo només vull aclarir un parell de coses, tampoc no me vull
allargar molt perquè això és la seva festa i jo no li vull espenyar
la seva festa, Sr. Matas.

(Rialles)

El Pla Hidrològic Nacional. Clar, és que sempre reben els
mateixos, és a dir, no ens vàrem poder posar d’acord amb les
Balears i sí ens vàrem poder posar d’acord amb el Sr. Bono i el
Sr. Ibarra; això m’ho han contat el Sr. Bono i el Sr. Ibarra, tot el
que li demanaren els ho va donar, tot; perquè, clar, a vostè li
interessava, Sr. Matas, donar-los tot  el que li demanassin,
perquè a vostè el que li interessava és que hi hagués qualque
comunitat socialista que donàs suport al Pla hidrològic en
contra d’una altra comunitat socialista, que era la Comunitat
Autònoma d’Aragó. Això és així, per tant, és aquest tarannà
que no m’agrada. Perquè clar, vostè diu: jo m’he pogut
entendre amb presidents socialistes, però clar, Sr. Matas, és
que vostè s’ha entès amb el Sr. Bono i amb el Sr. Ibarra, però hi
havia una petita diferència amb mi, vostè no s’havia de
presentar ni a Extremadura ni a Castilla-La Mancha, vostè
s’havia de presentar aquí i aquí a vostè no li agradava que les
coses se solucionassin. És a dir, no s’ho agafi amb acritud,
purament i simplement era per intentar aclarir aquesta situació,
perquè jo crec que és bo aclarir les coses.

Règim especial. És que això és la cançó del mai acabar aquí
això del règim especial. Escolti un moment i li llegiré el que diu
l’informe del Senat en relació amb el règim especial: “El origen
más próximo de la Ley de régimen especial se encuentra en
una iniciativa legislativa autonómica iniciada durante el
mandato de Gabriel Cañellas, denominada originariamente
Proyecto de Ley de Régimen Económico y Fiscal de Baleares.
Puede afirmarse que tanto el Gobierno balear como el
Partido Popular habían hecho de la aprobación de esta ley
su principal objetivo político para esta legislatura. El texto

originario era muy ambicioso y contenía numerosas
bonificaciones fiscales a las que el Gobierno balear debió
renunciar ante la evidencia de que serían inadmitidas por las
instancias centrales del Partido Popular. Finalmente, la ley
se aprobó como Ley de Régimen Especial de Baleares, y salió
adelante a costa de rebajar las aspiraciones iniciales.
Respecto a su tramitación en las Cortes Generales, su debate
en el Congreso de los Diputados supuso un enfrentamiento
dialéctico entre el Partido Popular y el PSOE, pues éste
último temía inicialmente que con la ley se pretendiesen crear
paraísos fiscales en Baleares, sin embargo, una vez que el
proyecto fue despojado de todos sus aspectos tributarios, el
Partido Socialista votó finalmente a su favor tanto en el
Congreso de los Diputados como en el Senado”. Aquesta és
la situació del règim especial, ho dic perquè no confonguem la
gent...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

El Defensor del Poble quant al règim especial diu que bé,
“no existe voluntad de cumplir de forma inmediata las
obligaciones impuestas por dicha ley”. És a dir, parl del règim
especial perquè no em vull estendre massa més perquè la resta
ja ho han discutit altra gent que ha sortit aquí, tanmateix hi ha
temes que no ens entenem i per tant, tendrem tota la legislatura
per intentar acostar postures, però parl del règim especial
perquè crec que seria ben hora de què hi hagués un esforç, no
d’aquest tipus de pactes d’estat com vostè ha dit, ha sortit  aquí
i ha dit hem fet un pacte d’estat entre nosaltres i Unió
M allorquina, jo em pensava que quan estàvem parlant de temes
de pactes d’estat estàvem parlant de temes de molt..., vaja d’un
número de diputats importants, un pacte d’estat és un pacte
d’estat i per tant, seria bo que hi hagués el màxim de gent. Allò
que jo li vull dir des d’aquí és que hi ha una sèrie de temes amb
els quals hi volem colAlaborar, és a dir, el tema del règim especial
hi volem colAlaborar, estam totalment disposats al diàleg perquè
efectivament creim que el tema d’insularitat és una qüestió que
necessita una solució ràpida i per això li demanàvem, alguna
diputada d’aquí havia dit que abans de les eleccions tendríem
el 50% de descompte i les obligacions de servei públic, només
les obligacions de servei públic. És a dir, alguna diputada
d’aquí ho havia dit, no ha pogut ser, d’acord. A partir d’ara
nosaltres estam totalment disposats a donar aquest tipus
d’ajuda per tal que això pugui tenir una solució el més
ràpidament possible.

Dir-li que també estam totalment disposats al diàleg en una
altra qüestió que crec que és molt important i que crec que no
n’hauríem de fer demagògies perquè efectivament pot afectar
la nostra imatge turística i és el tema de la inseguretat
ciutadana. Nosaltres hem fet molta feina presentant moltíssims
de papers i propostes  al Sr. Acebes perquè donés una solució
definitiva a aquesta qüestió. Crec que seria bo que també es fes
molta feina conjunta per tal que un tema que pot  afectar tant al
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turisme, no ecotaxes, ni històries d’aquestes que això ja em dirà
vostè un euro al dia a qui li molesta i qui deixa de venir a les
Illes Balears per pagar un euro al dia, si això ningú s’ho creu...

(Remor de veus)

Això ho poden predicar les vegades que vulguin, però no
hi ha ningú que s’ho cregui. Vostè em parlava d’una
perruquera, bé idò li diré que no fa molt a una turista li
demanaven què trobava de l’ecotaxa i tal i ella va dir que no
tenia cap problema amb l’ecotaxa, el problema més gran que
tenia era que just baixar de l’avió li havien..., com aquell que diu
just arribar a l’hotel i a la zona turística, ja li havien robat la
bossa. Aquesta és una qüestió que em preocupa i que per tant,
hauríem de fer tot  el possible per tal de fer el màxim de feina
conjuntament. 

Igual que em preocupa el tema de llengua. Jo repetesc allò
que he dit avui matí, la llengua no hauria de ser de cap de les
maneres una qüestió de confrontació. Jo crec que hem de tenir
la capacitat totes les forces polítiques d’arribar a un acord, que
hi hagi el màxim consens, que hi hagi el màxim diàleg amb
aquest tema perquè la llengua és un instrument de convivència
i jo estic convençut que ha de ser un instrument de cohesió, a
altres moments ho ha estat i ara no s’hauria d’espenyar. Igual
que hi ha un altre tema que tampoc no ha sortit aquí i és el tema
de la insularitat a nivell europeu i que en el qual també ens
tendrà a la seva disposició en totes qüestions.

En tota la resta Sr. Matas, hi ha dos models, és a dir, ahir va
quedar perfectament plasmat. Jo no vull que no hi hagi
qüestions allà on no ens puguem trobar, jo ja vaig dir ahir que
farem tots els esforços possibles perquè hi hagi la màxima
capacitat de diàleg en tots i cada uns dels temes, perquè
nosaltres estam per trobar solucions i ho hem estat també
durant aquests 4 anys, ara aquesta legislatura és la legislatura
de les solucions per allò que veig, però clar la Llei de consells
insulars també devia ser una solució, la llei que donava ja
finançament definitiu als consells insulars també devia ser uns
solució, les competències que es passaren durant l’anterior
legislatura també devien ser una solució. De totes formes hi ha
una cosa que em fa un poc de gràcia Sr. Matas i no m’hi vull
allargar ni tampoc vull, ara que més o manco ho duim bé, no
vull embrutar l’assumpte, però em fa un poc de gràcia és que
ara el pacte Unió Mallorquina- PP sigui un pacte programàtic i
abans era un pacte antidemocràtic, jo què sé...

(Remor de veus)

Idò èticament..., escoltin no sé què era, però era cosa
grossa, era cosa grossa, perquè el que arribaren a dir... i clar hi
ha una cosa que no ha canviat i és que Unió Mallorquina
segueix tenint exactament els mateixos tres diputats, no ha
canviat, segueix tenint els mateixos tres diputats i ara crec que
més competències als consells que abans, fins i tot  crec que té
més poder que abans en el consell de quan nosaltres hi érem.
Per tant, allò que li vull dir amb això és que a la llengua li fan dir
el que volen. Avui el batejam d’acte programàtic i ahir el
batejàvem de pacte èticament no assumible, per dir-ho d’alguna
manera.

Miri Sr. Matas, com li deia, ens trobarà per parlar de totes
aquestes qüestions que poden ser qüestions importants per als
ciutadans i ciutadanes, ens trobarà per dialogar amb tots
aquests temes i com es suposa, com no pot ser d’altra manera,
també farem una oposició des de la responsabilitat i amb l’únic
motiu de servir al nostre país i de defensar el model pel qual hi
ha hagut tanta gent que ens ha donat la confiança. Per tant,
com li deia avui matí, en tot  allò que tornem enrera, en tot allò
que signifiqui llevar cohesió social a aquesta societat, en tot
allò que signifiqui empènyer massificacions en tot allò que
signifiqui empènyer un model, que segons nosaltres no és
sostenible tan des del punt  de vista econòmic, mediambiental
i social, ens trobarà a la contra i no només a la contra, ens
trobarà presentant alternatives per fer les coses d’una altra
manera. Per tota la resta Sr. Matas li desig molta sort perquè si
vostè fa molta feina segurament els ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears viuran millor, esper que aquesta feina es faci
d’acord amb allò que sigui més proper possible d’acord amb
allò que nosaltres defensam.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, passades les 19 hores aquesta
Presidència manifesta que la votació es farà tot  d’una que
s’acabin els debats. Per tant, continuam i té la paraula el Sr.
Matas.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Les paraules del
Sr. Ramon avui matí han estat “representam el 42% dels vots i
configuram i volem configurar un espai unitari i progressista”.
Insistesc que aquestes paraules jo no les m’he inventat, són les
que queden reflectides en el Diari de Sessions. Per tant, no em
sembla congruent en aquests moments que pugui criticar
aquestes formes i aquesta agrupació del pacte, en aquestes
condicions i en aquestes circumstàncies. Jo crec que eren un
pacte d’esquerres i són un pacte d’esquerres. Allò que jo sí em
puc comprometre avui aquí és que si jo surt president mai
arribarem a l’extrem que els meus consellers me repliquin en el
debat de política general.

(Aplaudiments)

Jo no entraré una altra vegada més, lògicament, en la guerra
de xifres, d’atur, ni de política turística, insistesc en el fet de
què serà important tenir en compte quina és la planta hotelera
que està oberta a l’hora de fer anàlisis comparatives que siguin
realment ilAlustratius perquè realment si no es compara, és a dir,
si només comparam ocupació però resulta que tenim la meitat
dels hotels tancats estam enganant, bé estam dient veritats a
mitges. Jo crec que hem de ser seriosos, però insistesc que no
vull entrar en aquest debat. I torn dir efectivament que el fet de
defensar l’empresari i si vostè el defensa encantat, l’empresari,
el treballador i allò que sigui crear riquesa per a aquesta terra és
allò que necessiten els ciutadans d’aquestes Illes i a més que
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ens hi posem quan abans. Però també li vull dir que la millor
manera de defensar els dèbils, la millor manera de defensar que
la riquesa que es crea no es quedi en mans d’uns quants i que
aquesta riquesa pugui arribar als dèbils i a tothom i en
condicions és que creem llocs de feina, que facem feina per a
economia que sigui capaç de crear llocs de feina i que els llocs
de feina no es destrueixin cada dia a les Illes Balears.

Quant a la reconversió del turisme, em perdonarà, però els
únics que han posat  en perill, els únics que deien que totes les
mesures que feia el Sr. Antich eren mesures per dur un turisme
de més qualitat eren vostès i els únics que amb la seva política
han posat en perill els llocs de feina són vostès, els únics que
amb aquesta política turística, amb aquest model que deien de
reconversió, amb aquesta aposta que deien per a la qualitat són
els que han aconseguit posar en perill la nostra qualitat de vida,
la nostra riquesa i la nostra feina, sincerament són vostès. I
lògicament crec que els sindicats seran una part important del
diàleg i de la possibilitat d’enteniment, jo no vull recollir la seva
alAlusió a la pau social com a una amenaça, no ho recull en
absolut, estic segur que hi haurà un clima de colAlaboració i
esper que pugui existir aquest clima i per la nostra part així serà.

I els parcs naturals, la gran diferència és que siguin per
convicció i no per imposició, no vol dir que no hi hagi parcs
naturals, no vol dir que no hi hagi parcs naturals en propietats
privades, no, però que siguin per convicció i que no siguin per
imposició i les coses que es varen fer malament en el passat,
incloses les que nosaltres ens vàrem poder equivocar nosaltres
rectificarem perquè sabem assumir els nostres errors i allò que
hem fet malament a algun lloc, creim que hi ha problemes a
Mondragó, idò lògicament nosaltres serem els que
solucionarem aquests problemes i no ens cauen els anells de dir
que en algun moment, lògicament, hem fet coses que tal vegada
no les hem fet adequadament no?

El problema de l’autopista de Manacor, el greu problema
sap quin és? Que han passat  4 anys parlant i no han fet res, si
és que és igual, si allò que volen fer és el mateix, tornar a
discutir que si ara fracciona, que si no fracciona, escolti volem
fer una autopista a Manacor i volem que la gent vagi a Manacor
per autopista, de la forma més respectuosa amb el medi ambient
possible i amb el menor impacte ambiental, però allò que no
estam disposats és a estar 4 anys més parlant...

(Aplaudiments)

I vull insistir amb el fet que en tot allò sigui possible
defensar, siguin fixos discontinus, com sempre he fet amb tot
allò que sigui possible defensar els interessos tot  el que
puguem fer ho farem, si ho aconseguim perfecte i si no ho
aconseguim, perquè tampoc ho aconseguirem tot, lògicament
no n’haurem sabut més.

Que hi ha 3.000 persones que han canviat
d’empadronament, naturalment han canviat d’empadronament
i aquesta és la clau, la resposta del nom de què alguna cosa
hem fet malament i si resulta que nosaltres ara amb aquesta
legislació podem solucionar el problema de selecció de centre
per evitar això dels 3.000 no sé per què no ho han solucionat

vostès? Aquesta era la solució, hi hagi la llei que hi hagi, si està
dins la seva mà solucionar aquesta situació i evitar que aquesta
gent cada any hagi de fer aquest canvi d’empadronament,
aquesta era la possibilitat que vostès durant 4 anys no han
volgut arreglar. Miri, nosaltres ho volem arreglar i per tant, ho
intentarem, si tenim la seva colAlaboració, encantats, arreglarem
aquesta situació, però intentarem lògicament que al final
aquests pares i aquestes mares puguin tenir aquesta llibertat.

Jo no he dit que les moratòries han destruït llocs de feina,
jo no ho he dit. Per tant, no puc caure en contradiccions, ho diu
vostè, jo no ho he dit. Jo he dit que les moratòries precisament
han creat una bombolla, clar una bombolla immobiliària, clar i
això és feina. Clar aquesta bombolla que s’ha creat de forma
artificial resulta que allò que ha fet ha estat precisament tenir un
termini i aquest termini és el que a més ens està preocupant en
aquest moment. Què ha creat la moratòria? La moratòria ha creat
inseguretat perquè era un instrument i no era l’objectiu i vostès
amb la seva falta d’enteniment, com sempre, amb la seva
capacitat de posar-se d’acord entre vostès han impedit que es
donés una solució a aquesta situació. I resulta que aquesta
moratòria allò que ha creat ha estat inseguretat i ha creat una
bombolla amb bombolla d’activitat, les dades de la construcció
estan allà on estan i una bombolla d’activitat que és virtual, és
artificial i aquest és el problema i vostè com a vicepresident
econòmic hauria de saber aquesta situació lògicament no?

Miri vostè també com a vicepresident econòmic i  com a
expert econòmic hauria de saber precisament que hi ha alguna
cosa molt important que es diu expectatives. Podem fer en
aquests moments una mica d’allò que vostè vulgui respecte si
l’ecotaxa du o lleva turistes, no, no és un problema, és un
problema que vostès coneix perfectament i la seva gent encara
més, és un problema d’expectatives és que quan vostè analitza
la influència que tenen les expectatives, lògicament, dins
l’evolució econòmica vostè sap el que són, lògicament. És un
problema d’un impost que ha creat uns perjudicis a la nostra
imatge, que s’ha posat  de la pitjor forma possible, en el pitjor
moment possible i de la pitjor manera possible i vostè mateix ho
deia, perquè jo estic convençut que vostè no ho té clar a això,
la filosofia la compartim i vostè també la comparteix, però també
vostè que sap que és això precisament de l’activitat econòmica
de les Illes Balears, i ara ho sap més que mai perquè ho ha
viscut durant 4 anys, sap que això no ha funcionat, això no s’ha
posat bé, vostè ho sap. A mi estic segur que mirant-me a la cara
no m’ho diria que no s’han comès errors en l’aplicació de
l’ecotaxa. L’ecotaxa s’hagués pogut ajornar, hagués pogut
esperar que venguessin millors temps, no hi havia cap
necessitat de fer una bandera política d’un tema que ens podria
perjudicar, perquè al final ens ha perjudicat. 

El problema és que s’ha intentat fer política amb l’ecotaxa,
aquesta és el problema i no és un problema, lògicament, d’un
euro, no, no, és un problema d’una política. Però de totes
maneres la clau del nou, de l’ecotaxa i d’allò que defensa el Sr.
Antich, jo insistesc, és la mateixa, ni els seus s’ho creuen. Clar
saps que és de trist, pacte central del Partit  Socialista, Sr.
Chaves president del Partit Socialista ve a les Illes Balears
¿hombre usted viene a apoyar al Sr. Antich? Vengo a apoyar
al Sr. Antich ¿usted viene a apoyar la política del Sr. Antich?
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Sí ¿Usted apoya la ecotasa? Sí ¿Usted va a poner la ecotasa
en Andalucía? No. Clar, alguna cosa deu tenir quan els altres
no la volen, alguna cosa deuen haver fet malament vostès quan
ni els seus s’ho creuen, alguna cosa deuen haver fet malament
quan aquest instrument no és un problema d’un euro, aquest
instrument és un problema, insistesc, d’una política fiscal que
ha deteriorat la nostra imatge, que s’ha posada en un moment
en què no s’havia de posar i en d’una forma probablement que
no s’havia de posar. Però la filosofia és una filosofia que
compartim i estic segur que tots compartim aquesta filosofia.

Vostè Sr. Sampol diu que són uns pardillos que no han
sabut vendre. Miri, parlant seriosament no és un problema, el
problema no és aquest, perquè el problema és seriós, el
problema és que vostès s’han muntat una realitat que no és la
realitat, és que aquesta realitat que vostès expliquen no és la
que hi ha en el carrer, és que aquests no han estat els 4 anys
més brillants de la història econòmica de les Illes Balears, és
que a la gent del carrer no li va tan bé. És aquest el problema, el
problema és que els polítics que sovint pujam per les bardisses,
clar el problema és que ens hem muntat una realitat que ho hem
fet tot  beníssim, tot  ens ha anat beníssim, que som el primer
destí turístic, que som els que més ocupació tenim de tota
Europa, que ho hem fet tot meravellosament. Clar aquesta no és
la realitat i aquest és el problema. No és un problema de saber
vendre o de no saber vendre.

Miri i això del parc natural a mi tampoc no me’n fa cap de
gràcia, perquè que han vengut a menjar a la seva paella, jo em
pos en el lloc d’aquell propietari del Parc de Llevant, que
existeix, que va anar a demanar un préstec amb la seva finca i el
banc li va dir “no li concedeixo el préstec perquè és parc
natural”. Això no fa cap gràcia, a mi no me’n fa cap de rialla
això, no és una qüestió d’una paella, és una qüestió d’un
senyor que li toquen els seus, clar. Aquest és el problema, és
un senyor que pel fet de tenir la seva finca inclosa a un parc
natural li lleven els seus drets i li retallen els seus drets, els seus
i els dels seus fills i de tots els que vendran darrera. I aquell
senyor que va a demanar un préstec amb la seva finca que
abans li donaven sense cap problema, ara clar és una finca
subjecte a dret de tempteig i retret, lògicament i és una finca
subjecte a una limitació dels seus drets que abans no tenia,
lògicament en aquest moment aquest senyor és perjudicat.

Segones residències. Miri, en rústic almanco, allò que ha
passat  en aquestes Illes els darrers 8 anys alguna cosa hi tenen
a veure vostès, alguna cosa, sigui el que sigui, per bé i per mal.
Però a més, crec que bé..., és igual.

Tornam al tema de Palma- Manacor, 4 carrils, vostè s’oblida
de dir 15 rotondes, s’oblida, ha de dir 4 carrils i 15 rotondes, ho
ha de dir perquè els ciutadans ho sàpiguen. 15 rotondes Palma-
Manacor en 35 minuts, 15 rotondes per molts de 4 carrils que
tengui vostè 35 minuts d’anar de Palma a Manacor Déu n’hi do!
De totes maneres, no m’ha contestat, és igual, una mica la
broma que jo li feia, distesa, en el sentit  que vostè em faci els
comptes a l’inrevés. Vostè em fa uns comptes que estan molt
bé, però a més jo crec que són imaginatius, són els doblers que
a la gent li costarà aquests 8 quilòmetres de més, clar però
també faci els comptes dels doblers que els costa als ciutadans

avui no tenir determinades carreteres ràpides i segures o de
tenir determinades autovies o no tenir determinades autopistes,
que també ho podem fer no? Vull dir podem fer, lògicament, les
dues lectures.

Que vostè defensa les modalitats lingüístiques, això sí que
és un descobriment, això sí que és un descobriment i gros. D e
totes maneres davant aquest descobriment jo no faig més que
dir-li que estic encantat que vostè defensi les modalitats
lingüístiques, també li reconec que nosaltres no hem fet allò
que hauríem d’haver fet per defensar aquestes modalitats
lingüístiques i per això ens proposam defensar aquestes
modalitats i aquest és el nostre compromís i si vostès a més,
ens donen suport  en aquesta defensa de les modalitats, jo
encantat i tot seran vist-i-plaus.

Aquí ningú ha dit que nosaltres no vulguem donar quotes
de poder a ningú, ningú ho ha dit. Nosaltres el que passa és
que volem complir un programa electoral i el volem complir a
totes les Illes i a tots els consells insulars i en els consells
insulars allà on, com passa a Eivissa i Formentera tenim la
responsabilitat de governar, perquè com vostè sap allò que
nosaltres farem estrictament serà complir els nostres
compromisos electorals, en matèria de transferències i en totes
les altres matèries i aquí hi ha, esper, el futur President d’Eivissa
i Formentera i com vostè es pot imaginar és el primer que exigirà
que es compleixi aquest programa electoral i que a ningú li
càpiga dubte que el programa electoral d’Eivissa i Formentera
es complirà estrictament.

(Aplaudiments)

Com tots els altres.

I jo crec que sempre, Sr. Sampol, he intentat defensar allò
que jo creia que eren els interessos de la meva terra i dels meus
ciutadans. A vegades ho hauré aconseguit i de vegades no ho
hauré aconseguit, però no tengui cap dubte que allò que he fet
ho seguiré fent, sempre des de qualsevol lloc que ocupi i des
de qualsevol responsabilitat. I les relacions que pugui tenir, allò
que pugui aportar per solucionar aquests problemes que siguin
bons per a la nostra gent i per a aquesta comunitat així ho farem
i així ho durem endavant. L’única cosa que aquesta lectura
d’aquest discurs que pareix que els ciutadans han votat com
una mica enganats, no, no, el ciutadà és molt més llest d’allò
que la gent es creu, el ciutadà sap perfectament allò que vol i
allò que no vol, ho sap perfectament i jo crec que aquest és un
respecte que li devem, sense cap dubte, als nostres ciutadans.

Jo vull agrair el canvi de talant del Sr. Antich en la seva
darrera intervenció. Existeix, aquesta és la grandesa de la
democràcia, jo l’he anomenat com a cap de l’oposició, jo mai
posaré en dubte aquesta legitimitat i allò que vostè representa
d’aquest 42% que vostè diu que representa i d’aquesta part tan
important de la societat que no ha votat el Partit Popular.
Aquesta és la grandesa de la democràcia, aquesta és la
grandesa i amb aquest camí, Sr. Antich, ens hi trobarà, en el
camí lògicament de saber que no tothom pensa igual, de saber
que la nostra prioritat ha de ser respectar a tots aquells que no
pensen com nosaltres, sense cap dubte. Per això vostè
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comprendrà que de vegades haguem patit  al llarg d’aquests
anys circumstàncies que no han estat tan així i que nosaltres
també representàvem també durant aquests 4 anys passats el
44 i busques per cent dels ciutadans d eles Illes Balears i no
sempre ens hem sentit reconeguts en aquest paper...

(Aplaudiments)

Però nosaltres intentarem prendre lliçó d’aquests errors i de
les seves paraules, procurarem no ser sectaris, no perseguir als
que pensen distint a nosaltres i ser absolutament tolerants en
aquest sentit. I vostè diu que ha tret 23.000 vots més i un
diputat  a Mallorca més i un a Menorca, l’únic problema és que
vostè a aquest diputat  no ens ho ha pres a nosaltres, vostè amb
això ha estat un soci que tal vegada no ha estat tan lleial com
s’esperava perquè, no, no, perdoni rectific si això el pot
ofendre, no ho vull dir en aquest sentit, li deman disculpes. No,
ho dic perquè aquests resultats, aquest diputat  que vostè ha
guanyat, tan a Menorca que l’ha guanyat Esquerra Unida, com
a Mallorca que l’ha guanyat al Partit Socialista de Mallorca,
insistesc, ha estat un diputat que en tot cas haurà recomposat
la situació dins aquest pacte, no des de fora, i crec que això és
important destacar-ho.

(Remor de veus i algunes rialles)

Miri, no hi ha, jo no crec que sigui el lloc ni el moment de
parlar del Pla hidrològic nacional, però només me permetin que
en faci cinc cèntims. No hi ha un projecte de llei consensuat;
amb el 82% dels representants del Consell Nacional de l’Aigua,
amb la totalitat  dels usuaris i dels regants de tota Espanya, de
totes les comunitats autònomes d’Espanya, cosa que no havia
passat  mai, 82%; amb el suport  de la majoria de les comunitats
autònomes de l’Estat Espanyol. I després, a més, al Congrés
dels Diputats i al Senat, amb el suport del 60% dels vots del
Parlament espanyol, del Congrés i del Senat. A mi m’hagués
agradat poder consensuar aquest projecte amb el Govern de les
Illes Balears, però, com diem en mallorquí: Déu ajudi a qui n’és
causa; perquè jo les coses que oferia al Sr. Bono, lògicament
dins un pla que volia solucionar els problemes de tots -un
moment Sr. Rosselló, és que és important que m’escolti, si pot
ser, sí-, ...

(Remor de veus i algunes rialles)

... perquè mentre jo oferia aquestes inversions que pretenien
resoldre el problema de l’aigua de tots els ciutadans d’Espanya,
el Sr. Bono deia que “Todas las inversiones que vienen a
Castilla-La Mancha son buenas, vengan de donde vengan”;
i quan jo oferia inversions, com les dessalinitzadores al Govern
de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears, vostè, Sr.
Antich, no sé si vostè, o qui sigui, no les volien, aquesta és la
diferència, aquesta és la petita diferència.

(Aplaudiments)

El règim especial de les Illes Balears, que no fa tants d’anys
que ha passat  per aquest debat, abans d’anar a Madrid, va
passar per un debat en aquesta Cambra, i en aquesta Cambra el

Partit  Socialista Obrer Espanyol va votar en contra del règim
especial de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

I quan es tramitaven les esmenes en aquesta cambra, jo, que
en aquell moment era conseller d’Economia i Hisenda, vaig fer
una proposta al Partit Socialista en nom del Partit Popular que
era la següent: aprovàvem totes les esmenes que havia
presentat el Partit Socialista Obrer Espanyol aquí si ells -i això
el Sr. Sampol ho recordarà perfectament- si el Partit Socialista
donava suport al projecte, en aquest parlament, del règim
especial de les Illes Balears. El Partit Socialista va dir que no, no
va acceptar aquesta transacció i el Partit Socialista va votar en
contra del règim especial en aquest parlament.

(Renou i aplaudiments)

Exactament igual que va votar en contra de l’admissió a
tràmit a M adrid, que va ser on el Sr. Costa va dir allò de las
prebendas de los países ricos, i que si aquell vot en contra del
Partit  Socialista a la tramitació de la llei hagués anat endavant,
avui no tendríem règim especial de les Illes Balears.

I vull acabar, molt breument... Bé, vull recollir, lògicament,
el fet de la colAlaboració amb la inseguretat ciutadana.
Lògicament ha estat també un eix important malgrat que les
competències no són, com vos tè sap, de la comunitat
autònoma. Jo crec que és una qüestió que ens preocupa a tots
i per tant tota la colAlaboració que puguem tenir en aquest sentit
serà bona.

I jo també crec que la llengua no ha de ser una qüestió de
confrontació. El que passa és que crec que també, perquè ens
puguem entendre, hem de defensar les nostres posicions. 

Recull la proposta que em fa el Sr. Antich, i la hi agraesc
sincerament, també quant a la insularitat a nivell europeu; crec
que és una bona iniciativa que vostè sap, i que en tot allò que
sigui possible, Sr. Antich, ens puguem entendre i puguem
arribar a acords. Que en tot allò que sigui possible i que sigui
bo per als ciutadans de les Illes Balears puguem tenir aquests
acords i puguem establir aquests acords. Jo crec que això és bo
i positiu.

I quant al pacte que nosaltres hem fet, un pacte de programa
i un pacte de projectes, hi ha una petita diferència: que
nosaltres tenim 30 diputats. Per tant tenim majoria absoluta, i sí
hem posat  en aquest pacte qüestions que podríem aprovar amb
aquesta majoria absoluta i que no volem aprovar amb aquesta
majoria absoluta, perquè creim que aquestes qüestions val la
pena que les intentem consensuar, i per això hem establert un
acord amb Unió Mallorquina, per consensuar aquestes grans
qüestions que podríem aprovar nosaltres amb els nostres vots,
però que volem que siguin consensuades, i aquesta és una
petita però gran diferència.

I vull acabar, acab, Sr. President, acab tot  d’una. Només li
vull dir una cosa, Sr. Antich: jo també li desitj el millor ,  s i
aquesta cambra em dóna la seva confiança avui, com a cap de
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l’oposició. Aquestes eleccions, Sr. Antich, ni les he guanyades
jo ni les ha guanyades el Partit Popular, aquestes eleccions les
han perdudes vostès des del Govern. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular,
l’Hble. Sr. Joan Huguet i Rotger. 

(Remor de veus i aplaudiments)

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, senyores i senyors diputats, estimats
companys, açò sempre encoratja, que en aquestes hores, quan
fa aquest trajecte se senti motivat.

Sr. President del Parlament, senyores i senyors diputats,
benvolgut Jaume Matas, candidat a la presidència de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, us heu presentat
davant aquesta cambra, representació primera i directa del
poble de les Illes Balears, per solAlicitar la confiança dels
diputats i per fer un avanç del projecte de govern que heu de
liderar i que, ja ho dic d’entrada, compta amb el suport total del
Grup Parlamentari Popular, i pel que hem sentit  també compta
amb el suport del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina.

Però abans de fer la vostra presentació davant els diputats
i les diputades, l’heu feta davant els mateixos ciutadans a
través de les eleccions de dia 25 de maig, i podeu mostrar per
açò avui amb orgull merescut els vostres mèrits, ja que vos
presentau aquí amb l’aval absolutament majoritari del poble de
les Illes Balears. Els ciutadans han rallat, han xerrat o han parlat,
és igual, tothom ho ha entès; han dit amb veu ben clara que,
entre tots els candidats que es presentaven a aquestes
eleccions, que n’hi havia de tota casta, de tot color i de tot
pensament, confiaven en vós, i així us han elegit amb una
diferència aclaparadora damunt el següent, i açò no es
discuteix, són dades, i les dades no es discuteixen, en tot cas es
constrasten. 

Bé idò, i quins són aquests missatges que ens han fet saber
els ciutadans a través de l’altaveu de les urnes? 

En primer lloc, crec que és important dir-ho, que el programa
electoral del Partit Popular que vàreu presentar als electors amb
uns punts clars i amb un sí rotund  i vistós a una sèrie de
propostes  bàsiques, ha obtingut el suport majoritari de la
població de les Illes Balears, reiter, molt per damunt de la resta
de programes, i que per açò mateix han assignat al Partit
Popular la responsabilitat única, però noble, de governar per si
mateix.

En segon lloc, que els ciutadans de les Illes Balears
desitgen de forma absolutament també majoritària que vós
sigueu president sense cap tipus d’hipoteca.

Així, els altres candidats a la Presidència, que no se
presenten avui en aquesta cambra però que sí se sotmeteren al
veredicte dels electors, i són els electors i ningú més que els
electors que els han dit amb tot  el respecte democràtic del món:
"ara vosaltres a l'oposició".

En tercer lloc ha quedat clar també el suport popular i
parlamentari indiscutible que heu obtingut per acudir en
aquesta cambra i proposar-nos quin serà, quin és, el projecte de
país que els ciutadans han triat.

En quart lloc és una constatació que avui el denominat
pacte d’esquerres, viu encara almenys per boca d’un dels seus
portaveus, que el vol mantenir viu, no sé si tots tres estan
d’acord o els han agafat (...), però almenys viu, així nosaltres ho
hem interpretat, no poden formar alternativa a la majoria
parlamentaria del Partit  Popular; facin les combinacions que
facin, els números no surten. Només tenen, només han tingut
en una setmana una combinació possible, i és llogar a Esquerra
Unida, que no ha obtingut representació suficient per formar
grup parlamentari, un dels diputats o diputades, forçant així una
norma reglamentaria...

(Aplaudiments)

M’estalviaré qualsevol tipus de qualificatiu per no ser
gruixut.

Sr. Candidat, preconitzat candidat a la Presidència, aquesta
és la geografia del vot que s’ha donat a les Illes Balears. Reiter
una vegada més el que hem dit abans, el poble ha rallat i ha
rallat de forma clara: el partit  és, diu el poble, el que ens mereix
la confiança, i aquesta és la confiança que avui capvespre se
substanciarà en aquesta cambra i us farà president, perquè
aquesta confiança els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears l'han dipositada cap a aquells diputats i diputades que
representen, que representam els postulats moderats i
d’autèntic progrés de la nostra societat. 

Perquè el poble ho té molt clar: vol ser governat de forma
seriosa i responsable, i per açò rebutja experiments estranys i
fórmules de govern fonamentades en la promiscuïtat, una
promiscuïtat en sentit  acadèmic, repetesc, en sentit acadèmic de
la paraula, que es defineix com “mescla o confusió”, no hi hagi
mals pensaments. Aquesta promiscuïtat d’idees, d’ideologies,
de grupúsculs legítims, només han tingut com a  element
aglutinador al llarg d’aquests anys un cert rancor o un “no
passaran”. I açò al final ha acabat en contra d'ells, en contra
d'aquest experiment que va néixer de forma forçada amb l’únic
objectiu de treure fora el Partit Popular de totes les institucions.

A tots aquests experiments, a totes aquestes fórmules de
promiscuïtat política amb els vots que els han confiat els
ciutadans, humilment jo avui vespre aquí els recomanaria que
llegissin aquell prestigiós professor de la Sorbona, Maurice
Duverger, en tot allò que fa referència a la convivència de les
ideologies, als límits i les estratègies de la lluita política i
sobretot a allò que ell anomena “teoria de la integració”. Només
recordaré una de les seves aportacions, de les aportacions del
professor Duverger, el millor tract adista -no hi ha cap dubte-
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polític contemporani: “Aquestes lluites que duen cap a la
desintegració són mostres d’una diversitat de clans i de
faccions dins un mateix grup dirigent”, el que nosaltres aquí
diríem, perquè ens entenguéssim, amb tècniques dels remadors
mariners: “Si cadascú rema a la seva,  aquest vaixell s’en va en
orris”, i açò és el que ha passat i açò és el que han detectat els
ciutadans, senyor candidat.

Respectat Jaume Matas, president del Grup Parlamentari
Popular, preconitzat president de la nostra comunitat: Després
de reconèixer una evidència com és l’evidència dels resultats
electorals, el nostre grup, el Grup Parlamentari Popular us vol
encoratjar a mantenir una actitud diametralment diferent de la
que hem hagut de patir durant els darrers temps a la nostra
comunitat. No hem de tenir cap actitud de menyspreu, mai, a
l’oposició, com han fet qualque vegada ells amb nosaltres
durant quatre anys, perquè nosaltres ho tenim clar: l’oposició,
ells també són representants legítims del poble de les Illes
Balears i aquesta ha de ser la nostra grandesa, Sr. Candidat.

(Aplaudiments)

Sr. President, senyores i senyors diputats, crec que tots els
que som avui en aquesta cambra pensam lo mateix, encara que
reconec que a alguns els resulti difícil poder-ho reconèixer en
públic. Almenys dues coses: primera, que han passat  quatre
anys de la nostra vida, però açò és un fet temporal, un fet
biològic, res a dir; segona, que a més d'haver passat aquests
quatre anys hem perdut quatre anys, i com que les evidències
he dit que són clares i llampants, en aquest cas tampoc no
necessiten prova en contrari perquè el veredicte no el donam
nosaltres, l’ha donat lliurement la societat.

I contra d’aquesta evidència sàpiga, Sr. President, que no
tendran cabuda a dins el nostre grup ni actituds fatalistes ni
posicions estoïcistes. Però sí que ens hem de rebelAlar amb
totes les nostres forces perquè hem d’acceptar l’estat de la
qüestió com a una realitat passada, però que ens incentiva la
nostra imaginació i ens obliga a fer feina amb una redoblada
dedicació.

Per açò, Sr. Matas, en nom de tot el grup us recoman que no
us obsessioneu ni un sol segon amb lo que heu hagut de
passar i amb el que heu hagut de sofrir, que ha estat molt; que
no aneu a la recerca del temps perdut com l’inefable Marcel
Proust. El temps passat, passat està, i als protagonistes
d’aquesta pèrdua de temps, el poble de les Illes Balears ja els
cantat el “Gori-Gori” a les urnes. En tot  cas heu de fer com feia
precisament Proust: que del passat  va treure una gran lliçó i la
va convertir en la força vital que el duia a la trobada amb la
realitat del moment present. 

Per açò us dic que malgrat que el malalt està bastant malalt
encara té remei. La situació encara no és irreversible, i és açò
que han entès els ciutadans, que aquesta situació no és
irreversible, i per açò han triat el Partit Popular.

Sabem, perquè us coneixem, que no tendreu cap a la resta
de grups polítics cap actitud ni de revenja, ni d’odi, ni de
venjança, que no condueix enlloc. Aquest no és el nostre estil,

i a més de no ser el nostre estil, és que tampoc no és necessari,
perquè les urnes ja han posat  a cadascú en el seu lloc, i crec
que tothom ja ha après la lliçó, i si no l’ha apresa, pitjor per a ell.
Com que sou una persona elegant, és evident, i en tots els
aspectes, no fa falta que us digui que tracteu amb elegància i
amb una actitud de tolerància i de diàleg els que us hagin pogut
ofendre, els que us hagin calumniat i fins i tot els que us hagin
insultat.

Per altra banda hem de tenir ben clar que allò que la
ciutadania vol és que mirem cap endavant i que no perdem el
temps girant la vista enrera, alçant catifes o anunciant
auditories d’infart. Ja sabem el que els ha passat  als que s'han
dedicat a mirar cap enrera, i el que els ha passat, ni més ni
manco, no és altra cosa que donar vida a aquest personatge
bíblic de Lot, és a dir, que s'han convertit en estàtues de sal. I
així els ha anat; una estàtua de sal generalment pinta poc, però
el que és segur és que no fa res. 

Ara bé, també vos demanam, senyor candidat, diàleg sí,
acord sí, consens sí, però ferm en les nostres conviccions i ferm
amb les nostres compromisos; perquè la tolerància i el respecte
cap a tothom no significa, no pot  significar mai ni manca de
personalitat, ni cessió de les nostres propostes, ni abandó de
les nostres promeses electorals, ni renúncia al programa baix el
qual el poble de les Illes Balears va dipositar en vostè i amb el
nostre grup la confiança majoritària.

Com a portaveu del Grup Parlamentari Popular, vos deman
que vos mostreu generós amb tothom, que sigueu, com ja
vàreu anunciar ahir i avui heu reiterat, president de tots. I que
açò que es diu sempre quan hi ha unes eleccions, no quedi en
una frase feta o en una forma de sortir-ne del pas, que governeu
pensant en el bé majoritari de la població. I no -com hem vist
massa vegades- pensant només en els que l’enrevolten o en
clientelismes estranys; que tothom sigui igual davant vos, fins
i tot  perquè tenen els mateixos drets aquells que no ens hagin
votat. Com diu el programa electoral, hem d’estar sempre oberts
al pacte i a la negociació, però ferms en les nostres conviccions.

Durant els pròxims quatre anys, preconitzat candidat a la
presidència, preconitzat president, heu d’anar a trucar a totes
les portes que facin falta per millorar les condicions de vida
dels ciutadans de les Illes Balears. I si heu de ser belAligerant
heu de ser belAligerant en la defensa dels nostres drets, on sigui
i davant qui sigui, sense victimismes, però sense renunciar a tot
allò que, per Constitució i Estatut, ens pertoca. Per altra banda,
heu de tenir les portes obertes per rebre totes les cridades i tots
els suggeriments que us pugui fer qualsevol ciutadà. 

Nosaltres entenem que governar significa, entre d’altres
coses, desplegar l’ètica de viure humanament entre persones,
de viure humanament tots junts. Els ciutadans ens han donat
els vots perquè arribem a enteniments en allò que consideren
essencial. O és que qualcú, a hores d’ara, pot pensar que els
ciutadans donen el vot com qui doni un martellet per colpejar
el cap de l’adversari? No, açò no és així, i la prova la tenim en
què els ciutadans han rebutjat clarament l’anterior política, han
rebutjat que l’anterior Govern dedicàs el 80% dels seus
esforços a fer oposició de l’oposició i el 20% a governar.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2-fascicle 3 / 25 i 26 de juny del 2003 71

 

En aquest món actual, ja no hi ha cabuda ni per a projectes
totalitaris, ni per a projecte desintegradors, ni té sentit la cultura
de l’individualisme possessiu, ni molt manco fer de l’acció de
govern tot un entramat de persecució cap a l’adversari, açò ja
no té cabuda a la nostra societat.. Nosaltres entenem que, amb
la vostra forma de governar, només hi pot haver una actitud
excepcional i preferent, i no és altra que tenir una atenció molt
especial envers els grups socials que més desfavorits es troben
dins la nostra societat. No fa falta que recordem que, a un món
competitiu com el nostre, on tant es valora la supremacia, la
força i ser els primers en tot, molts tenen dificultats; i les tenen
per diferents causes, per malalties, per mala sort, per
deficiències, per moltes altres dificultats. I no poden seguir,
desgraciadament,  el ritme que marca la societat.

Estimat amic candidat, estimat amic Jaume Matas, aquests
grups necessiten una ajuda especial. Des del Grup Parlamentari
Popular pensam que la grandesa d’un país es demostra, a més
de pels índexs econòmics, per les exportacions, pel moviment
industrial, per la renda per càpita, tot  i ser molt important es
demostra també per l’atenció als més desfavorits. Però també
tenim ben clar que sense una economia forta i amb feina per a
tothom, la solidaritat amb les persones necessitades esdevé en
pura utopia.

En aquesta pràctica d’enteniment, de diàleg, d’acord, heu de
ser generós sempre, heu de pensar en aquell poema d’Octavio
Paz, quan diu allò de “Los actos míos son más míos si son
también de todos.” Aquest és el tarannà del Grup Parlamentari
Popular i aquest és el tarannà que heu de tenir vos a la
presidència.

Anem un poc més enllà idò amb les nostres reflexions, anem
en aquest cas a veure de quina manera podem interpretar el que
ens han dit alguns ciutadans. Sabem, perquè ho hem viscut fa
pocs mesos , que n’hi ha alguns que s'han convertit en
autèntics professionals de la manifestació, del xou i de la
pancarta. I, com deia Chumi Chumez, amb aquell humor àcid
que el caracteritzava: “Gritas tanto que parece como si
quisieras tener la razón”. O, com avançava un conegut polític
d’aquesta comunitat quan va perdre les eleccions, i va dir: “El
que hem perdut a les urnes ho recuperarem en el carrer”.

En el vostre discurs d’investidura ja heu fet, senyor
candidat a la presidència, un detallat repàs de totes les
actuacions programàtiques que voleu posar en pràctica en
aquesta nova etapa. I dic bé, programàtiques i de principis
p rofunds, deixant de banda fer un llistat d'actuacions puntuals,
àrea per àrea. No m’estendré a reiterar allò ja dit per vos, però
sí crec que val la pena que insistim en els grans trets
programàtics amb els quals estam compromesos, i així sortim
encara amb més força d’aquesta sala, sabent que teniu el nostre
suport, que ens teniu a nosaltres al vostre costat i que aquests
projectes que vos heu presentat  i que aquest model que ahir
ens vàreu plantejar té futur.

Dins el món se n’ha parlat, la proposta nostra és clara,
senzilla, intelAligible per tothom, dins el món de l’educació
propugnam un model de qualitat en llibertat per a tothom; amb
la defensa de la lliure elecció de centres, així com la garantia del

bilingüisme, tot i reconeixent la unitat de la llengua catalana,
però amb especial atenció a les modalitats insulars, donant així
compliment a l’Estatut. Efectivament, no se n’ha de fer una
guerra de la llengua; de la llengua s’ha de mantenir la seva
convivència en pau i sense confrontació. I aquest és el nostre
tarannà, no un altre tarannà, diguin el que diguin els nostres
adversaris.

Una societat i una cultura obertes al món i definitòria de les
nostres senyes d’identitat com a poble, amb propostes molt
concretes sobre la promoció de l’esport, la igualtat
d’oportunitats per a la dona, sense quotes ni ficcions, i una
especial atenció als joves i a les necessitats de feina, habitatge
i oci. En el tema de la cultura, hem de fugir de qualsevol
complex, no tenim complex de parlar de cultura i defensar la
cultura. La Cultura no té noms ni llinatges ni és propietat
exclusiva de ningú; l’autènt ica cultura és universal, com
universal és Goya, com universal és Cervantes, com universal
és Ramon Llull, com universal és Jafuda Cresques, com
universal és Barceló. Un quadre, quan està pintat, té color, però
no té color polític. Per açò, heu de potenciar la cultura universal
i enriquidora per evitar fer de l’art i del coneixement una finca
exclusiva dels autoanomenats “progres” que, de vegades, més
que “progres” són pobres; pobres d’esperit, pobres
d’horitzons i pobres d’idees.

I a més d’universal, la cultura ha de ser lliure, ha de ser
autèntica cultura i no propaganda. I la cultura només és lliure
quan no està sotmesa a l’intervencionisme del poder públic. Per
açò, senyor candidat, donau suport a la cultura sense dirigir la
cultura.

El foment de llocs de feina per a tothom i la promoció de
polítiques actives que garanteixin la plena ocupació i la
qualificació professional és la major garantia de solidaritat i de
benestar social.

El turisme i el desenvolupament econòmic són el medi per
garantit la feina i el benestar de la societat. Per açò fa falta
recuperar el lideratge per garantir la qualitat, arribar a la màxima
desestacionalització i mantenir amb tots els protagonistes del
sector un diàleg sempre obert i de consens ampli. No entrarem
aquí a fer una relació del que ha passat dins el món turístic,
només posaré un petit  exemple, de l’ecotaxa. Primer; no ha
tingut res de taxa, ha estat un autèntic impost, i a més un
impost injust, discriminatori i que ha atemptat contra la nostra
competitivitat. Açò sí, hem de reconèixer que ha tingut un gran
èxit en la primera part, ha tingut molt d’eco, ha tingut molt de
ressò públic, negatiu, òbviament.

Medi ambient i entorn natural, són dos objectius prioritaris
que nosaltres ens hem de marcar i que no poden anar separats
un de l’altre, i l’objectiu prioritari és evitar creixements
urbanístics a causa de polítiques erràtiques i assegurar una
ordenació territorial basada en la seguretat jurídica i de respecte
a la propietat privada. Ens avala el fet demostratiu de la vostra,
de la nostra actuació a la legislatura passada, passada, amb les
directrius d’ordenació territorial, hem de seguir per aquest camí.
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Les comunicacions ràpides i segures, no insistiré, ja n’heu
fet menció.

Un habitatge accessible i unes fórmules per facilitar el
primer accés al primer  habitatge, així com la reducció d’imposts
i les ajudes a famílies i joves, també està al nostre projecte i està
al nostre programa.

Una sanitat de qualitat, la reducció d’imposts i la
descentralització administrativa inclou la supressió de l’impost
de successions i la gestió eficient dels recursos públics. I la
defensa d’una societat més justa, a través de polítiques socials,
com hem dit abans, per als més desfavorits i la creació de
centres per als que necessiten una atenció especial.

No seré més explícit perquè la resta és a l’abast de tothom
i en el vostre discurs d’investidura ja heu fet el programa en
relació al mateix.

Senyor candidat a la presidència d’aquesta comunitat
autònoma, la nostra tasca política o la vostra tasca política que
vos espera, jo vos animaria i vos diria que seguíssiu els
consells d’aquell gran mallorquí, un animal polític que va deixar
la seva empremta a la política mundial, el Sr. Antonio Maura:
“ De que un pueblo esté bien o mal administrado depende que
esté mal o bien conducido, tranquilo o desasosegado, y no
hay política palpitante más viva que el ordenamiento de la
buena administración”. I afegia Antoni Maura: que els mals
administradors generen descontent i infelicitat en la gent comú,
que no protesta ni surt al carrer, però sí que guarda
l’experiència en el seu interior i ho manifesta a la pròxima
elecció.

I segueix Antoni Maura: si ja has escalivat una vegada els
ciutadans, millor que no tornis. I nosaltres diem: "Moix escaldat
aigua freda tem". En canvi, si ho has fet bé, has deixat bon gust
de boca, la gent t’ho agrairà en la pròxima ocasió te renovarà la
confiança. No fa falta dir que Maura va fer una perfecta
radiografia de l’actualitat, un segle abans.

I una bona administració s’ha de fer sense que ens tremoli
el pols. No fa falta que recordi que nosaltres no estam instalAlats
a cap tipus d’autodeterminació, tot  i respectant totes aquelles
formacions que sembla que encara no han sabut o no han
pogut o no han volgut evolucionar des del 75. Açò sí, nosaltres
estam instalAlats en la determinació, en la determinació de fer de
la nostra comunitat un punt de referència obligada a tots els
pobles d’Espanya; en la determinació de fer de les Illes Balears
una regió plenament integrada dins la nova Europa, que cada
dia creix amb més força; una determinació de fer de les Illes
Balears una autonomia que té veu pròpia en tots els àmbits de
l’Administració de l’Estat; una determinació de fer de les Illes
Balears un poble gelós de la seva terra, gelós de la seva cultura,
gelós de les seves arrels, gelós de les seves tradicions, gelós de
la seva llengua, gelós de la seva història, però ho posa i ho
posam, sense cap tipus de complex, al servei d’un projecte
comú i superior que es diu Espanya.

Senyor president del Grup Parlamentari Popular, d'aquí pocs
minuts, president del Govern, sabem que no fareu en aquest

Parlament el que al llarg dels darrers quatre anys han fet els
nostres adversaris, que, a més del president, que li pertocava,
en els debats de política general de l’estat de la nostra
comunitat, sortia a aquesta tribuna tot un estol de consellers
que, en lloc de respondre al discurs del president, anaven
brandejant l’encenser, amb la intenció única d’omplir la seva
vanitat personal. Açò sí, de passada ens feien un repàs, a
nosaltres que érem l’oposició que ni li cont. La veritat és que hi
havia qualque debat, sí, ho he de dir, perquè la veritat és que hi
havia qualque debat que semblava més l’exèrcit de Pancho
Villa: feina poca, però tothom anava bufant la corneta, per
amunt i per avall, al crit de guerra, cercant només posar nerviós
l’adversari. Ha estat l’únic acord que han sabut aprendre i aquí
no hi ha hagut cap fissura per a res al llarg de quatre anys, en
açò els he de reconèixer el mèrit, no hi ha hagut cap fissura per
a res al llarg de quatre anys, fer oposició a l’oposició.

Vos ho hem de dir ben clar, me cregui, no me puc reprimir,
no ha estat fàcil estar a l’oposició i no és fàcil quan tens per tot
arreu que te galtegen, però he arribat a una conclusió: és que
no tenien altra cosa a fer, perquè poca cosa podien explicar, que
és el que havien de venir a fer aquí, per tant és normal que
hagin cercat aquesta sortida.

Nosaltres li volem anunciar seriosament, solemnement,
senyor candidat a la presidència del Govern, que serem
seriosos, que serem rigorosos, que si qualque cosa no ens
agrada vos ho direm, perquè la lleialtat no està a dir sempre el
que un vol sentir per agradar, sinó que la lleialtat està en la
unitat, en les conviccions, en la vigilància permanent de què els
principis i el contracte fet amb els ciutadans no quedi truncat.

Però m'heu de permetre, senyor candidat a la presidència,
que vos digui que vos podeu sentir orgullós de totes les dones
i tots els homes que formen aquest grup parlamentari, perquè
és a tots ells on trobareu la força i l’empenta necessària per dur
endavant aquest noble projecte de país, que heu dissenyat i
esbrinat al llarg de tota la campanya electoral i que ha fet
possible guanyar el futur no per al Partit Popular, sinó el futur
per a la nostra societat.

Però també vos he de dir que aneu alerta, que aneu alerta
amb els nostres adversaris, heu de saber que el llop pot mudar
de pell, però no de dents, i heu de saber quina era la
classificació que feien els romans per dividir els adversaris, t res :
nomenaven adversaris o adversarius el que seia al lloc
contraposat del Senat, era el contrari ideològic, l’autèntic
adversari polític amb qui s’havia de discutir la política, la
política en majúscules.

I senyors candidats o senyors portaveus, jo els vull donar,
i no me cauen els anells, l’enhorabona, senyor president, avui
hi ha hagut un debat d’adversaris polítics, esper que açò sigui
així tota la legislatura, i que les altres dues excepcions que
tenien els romans no es donin mai en aquesta cambra, estic
convençut que no es donaran, que eren els hostis, en singular,
hostes, en plural, que eren aquells rivals que defensaven els
seus pensaments i les seves posicions amb força cridanera i
amb un odi contingut. Els hostes mantenien sempre posicions
irreconciliables, afortunadament açò avui no s’ha vist.
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I el tercer grau eren els inimicus, aquests sí, aquests volien
arrasar per tot  i ut ilitzar qualsevol tipus d’arma. No se’n podien
(...) perquè no sabien d’ètica, ni sabien practicar ètica.
Afortunadament, no ho tenim avui aquí. El nostre grup està
convençut que en aquest Parlament només hi haurà, només hi
ha, perquè ho hem comprovat avui, adversaris.

Però és necessari en aquesta legislatura que recuperem el
sentit  del diàleg, el sentit del debat polític, el sentit de la
confrontació ideològica.

Senyor candidat a la presidència del Govern, començareu el
vostre mandat amb el mateix lema que us vàreu presentar a les
passades eleccions, i acab, lema aquest que no és altra que sí,
amb una actitud positiva i constructiva. I ens cregui si li diem
que el lema general de la campanya ens ha agradat, perquè un
sí, amb accent, significa una actitud positiva de govern. I
aquesta actitud té un gran mèrit, perquè és una actitud de
govern que combat els que sempre tenen si condicional. És
clàssica aquella expressió generalitzada d’un important
mandatari francès, al qual es coneixia com a "Oui, mais..." -Sí,
però... És l’actitud dels que sempre tenen dubtes, és l’actitud
dels condicionals.

I té un gran mèrit perquè aquesta actitud positiva va
seguida d’una sèrie d’actuacions clares: sí al Turisme, sí a
l’ocupació, sí al medi ambient, sí a l’habitatge accessible, sí i sí
a les Illes Balears. Realment feia falta un missatge en positiu, un
sí rotund que desperti i ha despertat les esperances dels
ciutadans. I aquesta és la nostra gran responsabilitat, senyor
candidat, no podem, sota cap concep te decebre aquests
ciutadans; aquesta esperança i aquest sí afirmatiu rotund a la
nostra comunitat, a la nostra gent, a les nostres arrels,  vostè  té
la noble responsabilitat de no decebre, i compta amb el més
gran que pot  comptar, amb un grup parlamentari que sap segur
que no li fallarà.

Com a Grup Parlamentari Popular, idò, vos oferim  tota la
nostra capacitat d’actuació, la nostra entrega i la nostra
colAlaboració i disposició per millor servir a la nostra societat.

President, senyores i senyors diputats, aquesta és la nostra
actitud. Rebi públicament la nostra enhorabona, rebi
públicament la nostra més total i absoluta lleialtat, que no és
submissió, lleialtat que no és submissió; sapigueu que som 30,
però que aquests 30, juntament amb vós, som un. Podeu
comptar idò amb el vot del Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Jaume Matas, per contestar al portaveu
del Grup Popular.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Només per agrair aquestes
paraules del portaveu del Grup Popular.

Aprofitar aquesta darrera intervenció per agrair a tots els
portaveus de les altres forces polítiques les seves
intervencions i el seu tarannà al llarg del dia d’avui. I
especialment al Grup Popular que hagi volgut donar-me aquesta
confiança i corroborar, amb tots vostès, l’orgull que sent, no
només de pertànyer i de presidir aquest Grup Popular, sinó que
aquest grup hagi pogut triar un portaveu que crec que,
efectivament, honra amb el fons i amb les formes el que ha de
ser un parlament com el que tots volem.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Conclòs el debat, es procedirà a la votació als efectes de
l’atorgament de la confiança per part de la cambra al candidat
proposat  per a la presidència de la comunitat autònoma. La
confiança s’entendrà atorgada si el candidat obté el vot
favorable de la majoria absoluta de la cambra. La votació,
segons el que disposa l’article 86.2 serà pública i per crida. El
Sr. Secretari anomenarà les diputades i els diputats i aquests
respondran: sí, no o abstenció. La crida es realitzarà per odre
alfabètic del primer llinatge, començant pel diputat el nom del
qual sigui tret a sort. Els membres del Govern de la comunitat
autònoma que siguin diputats, així com els membres de la Mesa
del Parlament, votaran al final.

Sr. Secretari, procedeixi.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

18, Maria del Carme García i Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gascón i Mir, Miguel.

EL SR. GASCÓN I MIR:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gornés i Hachero, José Simón.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Guasch i Díaz, Diego Manuel.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Huguet i Rotger, Joan.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Huguet i Sintes, Cristóbal.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan i Cardona, José.

EL SR. JOAN I CARDONA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

López i Oleo, Maria Ana.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Matas i Palou, Jaume.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Matutes i Prats, Maria Estrella.

LA SRA. MATUTES I PRATS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Mayans i Serra, José Miguel Fernando.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Mulet i Dezcallar, Dolça.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Munar i Riutort, Maria Antònia.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Nadal i Buades, Miquel.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Oliver i Mut, Gaspar.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Palau i Costa, Catalina.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Palau i Torres, Pere.
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EL SR. PALAU I TORRES:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pastor i Cabrer, Antoni.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Ramon i Juan, Miquel.

EL SR. RAMON I JUAN:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Riudavets i Florit, Eduard.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rodríguez i Barberá, José María.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Salom i Coll, Maria.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Salom i Soler, Aina Maria.

LA SRA. SALOM I SOLER:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Seguí i Pons, Joana Maria.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sugrañes i Barenys, Misericòrdia.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sureda i Fons, Catalina.

LA SRA. SUREDA I FONS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Torres i Cabañero, Carolina.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Tur i Torres, Vicent.

EL SR. TUR I TORRES:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Vadell i Ferrer, Maria Antònia.

Absent.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Vinent i Barceló, Assumpte.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Abascal i Jiménez, Patricia.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Armengol i Socías, Francesca Lluch.
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LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Barceló i Martí, Joana Maria.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Boned i Roig, Joan.

EL SR. BONED I ROIG:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Bosch i Mesquida, Andreu.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Cabrer i González, Margarita Isabel.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Calvo i Sastre, Ana María.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Camps i Orfila, María José.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Castillo i Ferrer, Aina Maria.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Costa i Serra, Pilar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Diéguez i Seguí, Antonio José.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Estaràs i Ferragut, Rosa.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fageda i Aubert, Joan.

EL SR. FAGEDA I AUBERT:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Feliu i Álvarez de Sotomayor, Carme.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fiol i Amengual, Francesc.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Flaquer i Riutort, Joan.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Font i Barceló, Jaume.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Alomar i Mateu, Celestí.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antich i Oliver, Francesc.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Quetglas i Rosanes, Francesc.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rosselló i del Rosal, Miquel.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rosselló i Pons, Margalida.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sampol i Mas, Pere.

EL SR. SAMPOL I MAS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Camps i Coll, Guillem.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fernández Terrés, Fèlix.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Marí i Tur, Joan.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rotger i Llabrés, Pere.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Valenciano i López, Valentí.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació és el següent: sí, 33; no, 25; absent,
1.

Atès el resultat de la votació i havent-se obtingut el vot
afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la cambra,
s’entendrà atorgada la confiança per exercir el càrrec de
president de la comunitat autònoma de les Illes Balears al
diputat  Molt  Honorable Senyor Jaume Matas i Palou.
L’atorgament de la confiança al candidat es comunicarà a Sa
Majestat  El Rei i al President del Govern de la nació, als efectes
del seu nomenament com a president de la comunitat autònoma,
d’acord amb el que preveu l’article 30.3 de l’Estatut
d’Autonomia, i l’article 141.3.6è del Reglament del Parlament.

S’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR DE LA CAMBRA:

El Reglament del Parlament estableix que el dia i l’hora
assenyalats pel decret de convocatòria els diputats electes es
constituiran en assemblea. Aquesta ha d’estar presidida pel
diputat de major edat i assistit per dos secretaris que ho seran
els dos diputats de menor edat.

En conseqüència, aquesta Oficialia Major informa que la
presidència de l’assemblea correspon al diputat electe de major
edat, Hble. Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, el qual estarà assistit
en qualitat de secretàries per les dues diputades electes més
joves, Hble. Sra. Sandra Morell i Cuart i Hble. Sra. Maria
Torres i Marí.

A tots ells i elles preg que prenguin possessió de la mesa
d’edat.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

Molt bon dia. Queda oberta la sessió, d’acord amb el que
preveu l’article 4 del Reglament del Parlament es procedirà a
fer lectura del Decret de convocatòria de la sessió constitutiva
del Parlament de les Illes Balears. Té la paraula l’Hble. Sra.
Secretària Maria Torres i Marí.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D’EDAT (Maria
Torres i Marí):

"Decret 8/2007, de 21 de juny, del President de les Illes
Balears, de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament
de les Illes Balears. D’acord amb allò que disposa l’article 2
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, aprovat pel
ple de la cambra a la sessió de dia 4 de juny de 1986 i l’article
41.5 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, per la qual
s’aprova la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, una vegada dutes a terme eleccions al Parlament i
proclamats oficialment els resultats d’aquestes, el president de
la comunitat autònoma en funcions en convocarà mitjançant
decret la sessió constitutiva que tendrà lloc en el termini màxim
de 30 dies després de la celebració de les eleccions. Per tot això
i fent ús de les atribucions que em concedeix l’article 11 de la
Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears dic
el següent decret:

Article únic. Es convoca els diputats electes a la sessió
constitutiva del Parlament de les Illes Balears que tendrà lloc
el dia 26 de juny d’enguany a les 11 hores a la seu del
Parlament.

Disposició final. Aquest decret entrarà en vigor el mateix
dia en què es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Palma, 21 de juny de 2007, el president Jaume Matas i
Palou."

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

Seguidament, la secretària de la mesa, Hble. Sra. Sandra
Morell i Cuart, farà lectura de la relació dels diputats electes
que han aportat al Registre de l’Oficialia Major del Parlament
les credencials de diputats.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D’EDAT (Sandra
Morell i Cuart):

Gràcies, Sr. President.

Alberdi i Castell, Rosa Maria.
Antich i Oliver, Francesc.
Armengol i Socias, Francesca Lluc.
Barceló i Martí, Joana Maria.
Barceló i Milta, Gabriel.
Boned i Roig, Joan.
Cabrer i González, Margarita Isabel.
Carbonero i Malberti, Jaime.
Carretero i Niembro, José Luis.
Castillo i Ferrer, Ana María.
Castro i Gandasegui, Carmen.
Costa i Serra, José María.
Crespí i Prunés, Ana.
Diéguez i Seguí, Antonio José.
Estarás i Ferragut, María Rosa.
Feliu i Álvarez de Sotomayor, María del Carmen.
Fiol i Amengual, Francisco Jesús.
Flaquer i Riutort, Juan.
Font i Barceló, Jaume.
Galmés i Chicón, Bárbara.
Gascón i Mir, Miguel Ángel.
Gener i Bosch, Antònia.
Gornés i Hachero, José Simón.
Huguet i Rotger, Joan.
Huguet i Sintes, Cristóbal.
Jerez i Juan, Miguel Ángel.
Juan i Cardona, José.
Julve i Caldentey, Catalina.
Llauger i Rosselló, Miquel Àngel.
Llinàs i Ferrà, Bartomeu.
Llinás i Warthman, Isabel Carmen.
Marí i Mayans, Esperança.
Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.
Mayans i Serra, José Miguel Fernando.
Mercadal i Mercadal, Margarita.
Morell i Cuart, Sandra.
Munar i Riutort, Maria Antònia.
Palau i Costa, Catalina.
Palau i Torres, Pedro.
Pastor i Cabrer, Antonio.
Pastor i Sánchez, Encarnación.
Rado i Ferrando, Aina Sebastiana.
Ribalaiga i Briones, Ernest.
Rita i Larrucea, Maria Cristina.
Riudavets i Florit, Eduard.
Rodríguez i Barberá, José María.
Rotger i Llabrés, Pere.
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Santiago i Rodríguez, Josefa.
Serra i Torres, Antoni.
Soler i Torres, Catalina.
Suárez i Ferreiro, María de los Ángeles.
Sugrañes i Barenys, María Misericordia.
Tadeo i Florit, Jaime Ricardo.
Tarrés i Marí, Xico.
Thomàs i Mulet, Vicenç de Paül.
Torres i Cabañero, Carolina.
Torres i Marí, María.
Vicens i Mir, Bartomeu Jesús.
Vinent i Barceló, Assumpta.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

D’acord amb la certificació lliurada pel secretari de la Junta
Electoral de les Illes Balears, es fa constar que no s’ha
presentat cap recurs contenciós electoral en relació amb els
diputats proclamats electes. A continuació procedirem a
l’elecció dels membres de la Mesa del Parlament. Per a aquesta
elecció es tindrà en compte l’establert als articles 35 i 36 del
Reglament del Parlament i es procedirà en primer lloc a
l’elecció del president o presidenta, per la qual cosa cada
diputat escriurà un nom a la papereta que tenen damunt la taula
i en resultarà elegit o elegida aquell o aquella que tengui el vot
de la majoria absoluta dels membres de la cambra en primera
votació. Si ningú no obtenia en primera votació aquesta majoria
es repetirà l’elecció entre els que hagin aconseguit les dues
votacions majors i en resultarà elegit o elegida el que
n’obtengui més vots.

Pel que fa a l’elecció dels dos vicepresidents o
vicepresidentes de la cambra s’elegiran simultàniament, cada
diputat escriurà un sol nom a la papereta. En resultaran elegits
per ordre successiu els dos que obtenguin major nombre de
vots. Els dos secretaris de la cambra seran elegits de la mateixa
forma. Si en alguna votació es produïa empat se celebraran
votacions successives entre els candidats igualats en vots i si
l’empat persistia després de quatre votacions es considerarà
elegit el candidat que formi part de la llista més votada a les
eleccions autonòmiques.

Quant a l’elecció de president, en compliment del que
estableix l’article 35.2 del Reglament del Parlament, preg a les
distintes formacions polítiques que facin arribar a la Mesa les
propostes de candidats per a aquesta elecció.

Moltes gràcies.

Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Bon dia. Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular, que es constituirà en breu, proposa com
a president de la cambra Pere Rotger i Llabrés.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

Moltes gràcies.

Sr. Antich?

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Bon dia, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista
proposa com a presidenta de la cambra Maria Antònia Munar
i Riutort.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. Antich.

No hi ha més propostes.

La Sra. Maria Torres i Marí pot procedir a la lectura dels
noms dels diputats i de les diputades per favor.

Per tal de procedir a l’elecció del president o presidenta del
Parlament, facin el favor d’escriure un sol nom a les paperetes,
la secretària de la mesa d’edat començarà a cridar-los per ordre
alfabètic perquè dipositin la papereta a l’urna.

Sra. Torres i Marí, vol procedir a la lectura dels noms dels
diputats i de les diputades, per favor?

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D’EDAT (Maria
Torres i Marí):

Sí Sr. President.

Alberdi i Castell, Rosa Maria.
Antich i Oliver, Francesc.
Armengol i Socias, Francesca Lluc.
Barceló i Martí, Joana Maria.
Barceló i Milta, Gabriel.
Boned i Roig, Joan.
Cabrer i González, Margarita Isabel.
Carbonero i Malberti, Jaime.
Carretero i Niembro, José Luis.
Castillo i Ferrer, Ana María.
Castro i Gandasegui, Carmen.
Costa i Serra, José María.
Crespí i Prunés, Ana.
Diéguez i Seguí, Antonio José.
Estarás i Ferragut, María Rosa.
Feliu i Álvarez de Sotomayor, María del Carmen.
Fiol i Amengual, Francisco Jesús.
Flaquer i Riutort, Juan.
Font i Barceló, Jaume.
Galmés i Chicón, Bárbara.
Gascón i Mir, Miguel Ángel.
Gener i Bosch, Antònia.
Gornés i Hachero, José Simón.
Huguet i Rotger, Joan.
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Huguet i Sintes, Cristóbal.
Jerez i Juan, Miguel Ángel.
Juan i Cardona, José.
Julve i Caldentey, Catalina.
Llauger i Rosselló, Miquel Àngel.
Llinàs i Ferrà, Bartomeu.
Llinás i Warthman, Isabel Carmen.
Marí i Mayans, Esperança.
Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.
Mayans i Serra, José Miguel Fernando.
Mercadal i Mercadal, Margarita.
Morell i Cuart, Sandra.
Munar i Riutort, Maria Antònia.
Palau i Costa, Catalina.
Palau i Torres, Pedro.
Pastor i Cabrer, Antonio.
Pastor i Sánchez, Encarnación.
Rado i Ferrando, Aina Sebastiana.
Ribalaiga i Briones, Ernest.
Rita i Larrucea, Maria Cristina.
Riudavets i Florit, Eduard.
Rodríguez i Barberá, José María.
Rotger i Llabrés, Pere.
Santiago i Rodríguez, Josefa.
Serra i Torres, Antoni.
Soler i Torres, Catalina.
Suárez i Ferreiro, María de los Ángeles.
Sugrañes i Barenys, María Misericordia.
Tadeo i Florit, Jaime Ricardo.
Tarrés i Marí, Xico.
Thomàs i Mulet, Vicenç de Paül.
Vicens i Mir, Bartomeu Jesús.
Vinent i Barceló, Assumpta.

Per últim, els membres de la Mesa d’Edat.

Huguet i Sintes, Cristóbal.
Morell i Cuart, Sandra.
Torres i María, Maria.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

Sr. Huguet, per què demana la paraula?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Tenim una diputada que no ha estat citada i, per tant, no ha
pogut votar, és Carolina Torres. Demanaria que se la cités i
exercís el dret a votar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

Els Serveis Jurídics de la cambra si ho volen comprovar.
Segurament s’ha produït pel canvi...

Vol procedir?

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D’EDAT (Maria
Torres i Marí):

Torres i Cabañero, Carolina.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

I ara sí, acabada aquesta votació, procedirem a fer el
recompte de vots.

Pere Rotger Llabrés. 
Pere Rotger Llabrés. 
Maria Antònia Munar i Riutort.
Maria Antònia Munar. 
Pere Rotger Llabrés. 
Maria Antònia Munar. 
Maria Antònia Munar. 
Pere Rotger Llabrés.
Pere Rotger Llabrés.
Maria Antònia Munar.
Pere Rotger Llabrés.
Maria Antònia Munar
Pere Rotger.
Pere Rotger Llabrés.
Maria Antònia Munar Riutort.
Pere Rotger Llabrés.
Rotger i Llabrés, Pere. 
Pere Rotger Llabrés.
Maria Antònia Munar Riutort. 
Maria Antònia Munar Riutort.
Maria Antònia Munar.
Pere Rotger Llabrés.
Maria Antònia Munar Riutort.
Maria Antònia Munar Riutort.
Maria Antònia Munar i Riutort.
Maria Antònia Munar i Riutort.
Pere Rotger Llabrés.
Maria Antònia Munar.
Pere Rotger.
Pere Rotger Llabrés.
Maria Antònia Munar i Riutort.
Maria Antònia Munar Riutort.
Sr. Pere Rotger.
Pedro Rotger.
Pere Rotger.
Pere Rotger Llabrés.
Maria Antònia Munar Riutort.
Pere Rotger.
Pere Rotger.
Maria Antònia Munar Riutort.
Maria Antònia Munar.
Pere Rotger Llabrés.
Pere Rotger Llabrés.
Pere Rotger.
Pere Rotger Llabrés.
Maria Antònia Munar.
Pere Rotger.
Maria Antònia Munar Riutort.
Pere Rotger i Llabrés.
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Maria Antònia Munar Riutort.
Maria Antònia Munar Riutort.
Maria Antònia Munar i Riutort.
Pere Rotger.
Maria Antònia Munar.
Maria Antònia Munar Riutort.
Maria Antònia Munar Riutort.
Maria Antònia Munar Riutort.
Maria Antònia Munar.
I Pedro Rotger Llabrés.

Resultat de la votació: vots emesos, 59; vots en blanc, cap;
vots vàlids, 59; vots nuls, cap. 

Resultat: 30 vots a favor de l’Hble. Sra. Maria Antònia
Munar Riutort; 29 vots a favor de l’Hble. Sr. Pere Rotger
Llabrés. 

(Aplaudiments)

En conseqüència, queda proclamada presidenta del
Parlament de les Illes Balears la Molt Hble. Sra. Maria Antònia
Munar i Riutort.

(Aplaudiments)

Continuam. Per a l’elecció dels vicepresidents primer i
segon de la Cambra procedirem de la mateixa forma que per a
l’elecció de la presidenta. Preg a les distintes formacions
polítiques que facin arribar a la Mesa les propostes de
candidats per a aquesta elecció. 

Moltes gràcies.

Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista
proposa Aina Rado Ferrando.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

Moltes gràcies.

Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Mirarem si hi ha sort i
tornarem a proposar el Sr. Pere Rotger. Gràcies.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

Moltes gràcies. Els noms dels candidats proposats per les
distintes formacions són: pel Partit Socialista la Sra. Aina Rado
i Ferrando; pel Partit Popular el Sr. Pere Rotger i Llabrés.

Per tal de procedir a l’elecció dels vicepresidents del
Parlament facin el favor d’escriure un sol nom a les paperetes,
i la secretària Sra. Torres començarà a cridar-los per ordre
alfabètic perquè depositin la papereta a l’urna. Sra. Torres i
Marí, vol procedir a la lectura del nom de les diputades i dels
diputats, per favor?

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D’EDAT (Maria
Torres i Marí):

Sí, Sr. President.

Alberdi i Castell, Rosa María.
Antich i Oliver, Francesc.
Armengol i Socias, Francesca Lluc.
Barceló i Martí, Juana María.
Barceló i Milta, Gabriel.
Boned i Roig, Joan.
Cabrer i González, Margarita Isabel.
Carbonero i Malberti, Jaime.
Carretero i Niembro, José Luis.
Castillo i Ferrer, Ana María.
Castro i Gandasegui, Carmen.
Costa i Serra, José María.
Crespí i Prunés, Ana.
Diéguez i Seguí, Antonio José.
Estarás i Ferragut, María Rosa.
Feliu i Álvarez de Sotomayor, María del Carmen.
Fiol i Amengual, Francisco Jesús.
Flaquer i Riutort, Joan.
Font i Barceló, Jaume.
Galmés i Chicón, Bàrbara.
Gascón i Mir, Miguel Ángel.
Gener i Bosch, Antònia.
Gornés i Hachero, José Simón.
Huguet i Rotger, Joan.
Jerez i Juan, Miguel Ángel.
Juan i Cardona, José.
Julve i Caldentey, Catalina.
Llauger i Rosselló, Miquel Àngel.
Llinàs i Ferrà, Bartomeu.
Llinás i Warthman, Isabel Carmen.
Marí i Mayans, Esperança.
Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.
Mayans i Serra, José Miguel Fernando.
Mercadal i Mercadal, Margarita.
Munar i Riutort, Maria Antònia.
Palau i Costa, Catalina.
Palau i Torres, Pedro.
Pastor i Cabrer, Antonio.
Pastor i Sánchez, Encarnación.
Rado i Ferrando, Aina Sebastiana.
Ribalaiga i Briones, Ernest.
Rita i Larrucea, Maria Cristina.
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Riudavets i Florit, Eduard.
Rodríguez i Barberá, José María.
Rotger i Llabrés, Pere.
Santiago i Rodríguez, Josefa.
Serra i Torres, Antoni.
Soler i Torres, Catalina.
Suárez i Ferreiro, María de los Ángeles.
Sugrañes i Barenys, María Misericordia.
Tadeo i Florit, Jaime Ricardo.
Tarrés i Marí, Xico.
Thomàs i Mulet, Vicenç de Paül.
Torres i Cabañero, Carolina.
Vicens i Mir, Bartomeu Jesús.
Vinent i Barceló, Assumpta.
Huguet i Sintes, Cristóbal.
Morell i Cuart, Sandra.
Torres i Marí, Maria.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

Acabada aquesta segona votació procedirem al recompte
dels vots.

Aina Rado.
Pere Rotger Llabrés.
Rotger i Llabrés, Pere.
Pere Rotger.
Aina Rado Ferrando.
Aina Rado Ferrando.
Pere Rotger Llabrés.
Pedro Rotger Llabrés.
Pere Rotger Llabrés.
Pere Rotger Llabrés.
Pere Rotger Llabrés.
Aina Rado Ferrando.
Aina Rado Ferrando.
Pere Rotger Llabrés.
Aina Rado Ferrando.
Aina Rado Ferrando.
Pere Rotger Llabrés.
Aina Rado Ferrando.
Aina Rado.
Pere Rotger Llabrés.
Aina Rado Ferrando.
Aina Rado Ferrando.
Aina Rado Ferrando.
Pere Rotger Llabrés.
Pere Rotger.
Aina Rado.
Aina Rado Ferrando.
Pere Rotger Llabrés.
Pere Rotger.
Aina Rado Ferrando.
Aina Rado.
Pere Rotger Llabrés.
Aina Rado.
Aina Rado Ferrando.
Pere Rotger.
Pere Rotger.

Pedro Rotger Llabrés.
Pere Rotger.
Pere Rotger Llabrés.
Aina Rado.
Aina Rado Ferrando.
Pere Rotger.
Pere Rotger.
Pere Rotger Llabrés.
Aina Rado.
Pere Rotger Llabrés.
Pere Rotger Llabrés.
Aina Rado Ferrando.
Aina Rado.
Pere Rotger Llabrés.
Pere Rotger.
Aina Rado.
Aina Rado Ferrando.
Aina Rado Ferrando.
Aina Rado Ferrando.
Aina Rado Ferrando.
Aina Rado Ferrando.
Aina Rado Ferrando.
I Pere Rotger i Llabrés.

Resultat de la votació: vots emesos, 59; vots en blanc, cap;
vots vàlids, 59; vots nuls, cap.

Resultat: 30 vots a favor de la Sra. Aina Rado Ferrando; 29
vots a favor del Sr. Pere Rotger i Llabrés. 

En conseqüència, queden proclamats vicepresidenta primera
del Parlament de les Illes Balears la Sra. Aina Rado Ferrando,
i vicepresident segon del Parlament de les Illes Balears el Sr.
Pere Rotger i Llabrés.

(Aplaudiments)

A continuació, procedirem a l’elecció dels secretaris primer
i segon de la Cambra de la mateixa forma en què s’ha fet
l’elecció dels vicepresidents.

Preg a les distintes formacions polítiques que facin arribar
a la Mesa les propostes de candidats per a aquesta elecció.
Moltes gràcies.

Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

El Grup Parlamentari Popular proposa Pere Palau i Torres.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

Moltes gràcies. 

Sr. Antich.
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EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista
proposa Eduard Riudavets Florit.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

Moltes gràcies. 

Per tal de procedir a l’elecció dels secretaris del Parlament
facin el favor d’escriure un sol nom a les paperetes, i la
secretària Sra. Morell Cuart començarà a cridar-los per ordre
alfabètic perquè depositin la papereta a l’urna.

Sra. Morell i Cuart, vol procedir a la lectura del nom dels
diputats i de les diputades, per favor?

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D’EDAT (Sandra
Morell i Cuart):

Sí, Sr. President.

Alberdi i Castell, Rosa Maria.
Antich i Oliver, Francesc.
Armengol i Socias, Francesca Lluc.
Barceló i Martí, Joana Maria.
Barceló i Milta, Gabriel.
Boned i Roig, Joan.
Cabrer i González, Margarita Isabel.
Carbonero i Malberti, Jaime.
Carretero i Niembro, José Luis.
Castillo i Ferrer, Ana María.
Castro i Gandasegui, Carmen.
Costa i Serra, José María.
Crespí i Prunés, Ana.
Diéguez i Seguí, Antonio José.
Estarás i Ferragut, Maria Rosa.
Feliu i Álvarez de Sotomayor, María del Carmen.
Fiol i Amengual, Francisco Jesús.
Flaquer i Riutort, Joan.
Font i Barceló, Jaume.
Galmés i Chicón, Bàrbara.
Gascón i Mir, Miguel Ángel.
Gener i Bosch, Antònia.
Gornés i Hachero, José Simón.
Huguet i Rotger, Joan.
Jerez i Juan, Miguel Ángel.
Juan i Cardona, José.
Julve i Caldentey, Catalina.
Llauger i Rosselló, Miquel Àngel.
Llinàs i Ferrà, Bartomeu.
Llinás i Warthman, Isabel Carmen.
Marí i Mayans, Esperança.
Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.
Mayans i Serra, José Miguel Fernando
Mercadal i Mercadal, Margarita.
Munar i Riutort, Maria Antònia.
Palau i Costa, Catalina.
Palau i Torres, Pedro.

Pastor i Cabrer, Antonio.
Pastor i Sánchez, Encarnación.
Rado i Ferrando, Aina Sebastiana.
Ribalaiga i Briones, Ernest.
Rita i Larrucea, Maria Cristina.
Riudavets i Florit, Eduard.
Rodríguez i Barberá, José María.
Rotger i Llabrés, Pere.
Santiago i Rodríguez, Josefa.
Serra i Torres, Antoni.
Soler i Torres, Catalina.
Suárez i Ferreiro, María de los Ángeles.
Sugrañes i Barenys, María Misericordia.
Tadeo i Florit, Jaime Ricardo.
Tarrés i Marí, Xico.
Thomàs i Mulet, Vicenç de Paül.
Torres i Cabañero, Carolina.
Vicens i Mir, Bartomeu Jesús.
Vinent i Barceló, Assumpta.

Membres de la Mesa d’Edat:

Huguet i Sintes, Cristóbal.
Torres i Marí, Maria.
I Morell i Cuart.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Cristóbal
Huguet i Sintes):

Acabada aquesta tercera votació, procedirem al recompte de
vots.

Eduard Riudavets Florit
Eduard Riudavets Florit
Pere Palau Torres
Pere Palau Torres
Eduard Riudavets Florit
Sr. Riudavets
Eduard Riudavets i Florit
Pere Palau Torres
Pere Palau
Eduard Riudavets
Pere Palau Torres
Eduard Riudavets Florit
Pere Palau i Torres
Pere Palau
Eduard Riudavets
Pere Palau Torres
Pere Palau Torres
Eduard Riudavets Florit
Eduard Riudavets Florit
Pere Palau
Pere Palau Torres
Eduard Riudavets
Eduard Riudavets Florit
Pere Palau Torres
Eduard Riudavets Florit
Eduard Riudavets Florit
Eduard Riudavets i Florit
Eduard Riudavets
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Pere Palau i Torres
Pere Palau Torres
Sr. Pere Palau
Pere Palau i Torres
Pere Palau
Pere Palau
Pere Palau i Torres
Pere Palau i Torres
Ernest Riudavets Florit
Eduard Riudavets
Honorable Senyor Pere Palau
Pere Palau Torres
Eduard Riudavets
Pere Palau Torres
Eduard Riudavets
Pere Palau
Pere Palau i Torres
Eduard Riudavets
Palau i Torres, Pedro
Eduard Riudavets
Eduard Riudavets
Pere Palau
Honorable Senyor Eduard Riudavets i Florit
Pere Palau Torres
Eduard Riudavets
Eduard Riudavets Florit
Eduard Riudavets Florit
Eduard Riudavets Florit
Pere Palau Torres
Eduard Riudavets i Florit
Eduard Riudavets Florit

Resultat de la votació: vots emesos, 59; vots en blanc, cap;
vots vàlids, 59; vots nuls, cap.

Resultat: 30 vots a favor del Diputat Sr. Riudavets i Florit
i 29 vots a favor del Diputat Sr. Pere Palau Torres.

En conseqüència, queden proclamats secretari primer del
Parlament de les Illes Balears l’Honorable Senyor Riudavets i
secretari segon del Parlament de les Illes Balears l’Honorable
Senyor Pedro Palau i Torres.

Acabada la missió d’aquesta mesa d’edat, solament ens
queda felicitar els que han estat elegits...

(Aplaudiments)

... felicitar, dèiem, els que han estat elegits per ocupar els
diferents càrrecs de la Mesa del Parlament i, al mateix temps,
saludar totes les diputades i diputats d’aquesta assemblea aquí
presents i al Molt Honorable Senyor President en funcions de
les Illes Balears i a totes les persones que ens han acompanyat
en aquest acte.

Deman, per tant, als membres de la Mesa del Parlament de
les Illes Balears que ara passin a ocupar els seus llocs
respectius. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord amb l’establert en el Reglament d’aquesta cambra,
correspon ara que aquesta presidència presti el jurament o
promesa d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears.

Promet per la meva consciència i pel meu honor d’acomplir
fidelment les obligacions del càrrec de Presidenta del
Parlament de les Illes Balears amb lleialtat al Rei, i de guardar
i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat,
així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

A continuació, el secretari primer de la Mesa del Parlament
anomenarà cadascun dels diputats i diputades i passaran a
formular la promesa o el jurament. Els membres de la Mesa
faran el jurament al final.

Honorables senyores i senyors diputats, jurau o prometeu
per la vostra consciència i pel vostre honor d’acomplir
fidelment les obligacions del càrrec de diputat o diputada del
Parlament de les Illes Balears amb lleialtat al Rei, i de guardar
i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat,
així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Alberdi i Castell, Rosa Maria.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antich i Oliver, Francesc.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Armengol i Socias, Francesca Lluc.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Barceló i Martí, Joana Maria.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Barceló i Milta, Gabriel.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sense renunciar al dret d’autodeterminació del nostre poble,
sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Boned i Roig, Joan.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Cabrer i González, Margarita Isabel.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Carbonero i Malberti, Jaime.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Carretero i Niembro, José Luis.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Castillo i Ferrer, Ana María.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Castro i Gandasegui, Carmen.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Costa i Serra, José María.

EL SR. COSTA I SERRA:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Crespí i Prunés, Ana.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Estarás i Ferragut, Maria Rosa.

LA SRA. ESTARÁS I FERRAGUT:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Diéguez i Seguí, Antonio José.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Feliu i Álvarez de Sotomayor, María del Carmen.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, jo jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fiol i Amengual, Francisco Jesús.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Flaquer i Riutort, Juan.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Font i Barceló, Jaume.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Galmés i Chicón, Bárbara.
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LA SRA. GALMÉS I CHICÓN:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gascón i Mir, Miguel Ángel.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gener i Bosch, Antònia.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gornés i Hachero, José Simón.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Huguet i Rotger, Juan.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Huguet i Sintes, Cristóbal.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Jerez i Juan, Miguel Ángel.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Juan i Cardona, José.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, jo jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Julve i Caldentey, Catalina.

LA SRA. JULVE I CALDENTEY:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Llauger i Rosselló, Miquel Àngel.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Llinàs i Ferrà, Bartomeu.

EL SR. LLINÀS I FERRÀ:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Llinás i Warthman, Isabel Carmen.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Sí, jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Marí i Mayans, Esperança.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Per imperatiu legal, sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sense renunciar al dret d’autodeterminació del nostre poble,
sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Mayans i Serra, José Miguel Fernando.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Mercadal i Mercadal, Margarita.
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LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Morell i Cuart, Sandra.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Palau i Costa, Catalina.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pastor i Cabrer, Antonio.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pastor i Sánchez, Encarnación.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sí, lo prometo.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Ribalaiga i Briones, Ernest.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rita i Larrucea, Maria Cristina.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rodríguez i Barberá, José María.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Santiago i Rodríguez, Josefa.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Serra i Torres, Antoni.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Soler i Torres, Catalina.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Suárez i Ferreiro, María de los Ángeles.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sugrañes i Barenys, María Misericordia.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Tadeo i Florit, Jaime Ricardo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Tarrés i Marí, Xico.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Thomàs i Mulet, Vicenç de Paül.



12 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 1 / 26 de juny del 2007 

 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Torres i Cabañero, Carolina.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Torres i Marí, Maria.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Vicens i Mir, Bartomeu Jesús.

EL SR. VICENS I MIR:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Vinent i Barceló, Assumpta.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Palau Torres, Pedro.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rado i Ferrando, Aina Sebastiana.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rotger i Llabrés, Pere.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Riudavets i Florit, Eduard.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sense renunciar al dret d’autodeterminació del nostre poble,
sí, promet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda constituït el Parlament de les Illes Balears. Aquesta
constitució serà comunicada al Rei, al president del Govern de
la comunitat autònoma en funcions, als presidents del Congrés
i del Senat i al president del Govern de la nació.

Si ara em permeten, m'agradaria dirigir-los unes paraules.

Molt Honorable Sr. President del Govern de les Illes
Balears, Molt Honorables, Honorables, ExcelAlentíssimes,
IlAlustríssimes autoritats que ens acompanyen, mitjans de
comunicació, honorables diputats i diputades, vull que les
meves primeres paraules siguin d'agraïment. Gràcies a les
autoritats per la seva presència, gràcies als mitjans de
comunicació pel seu seguiment mediàtic i molt especialment
gràcies a tots els grups polítics i a tots els diputats i diputades,
gràcies per donar-me la seva confiança. Un agraïment que faig
extensiu a tots, independentment del seu vot fa uns moments,
perquè aquesta presidència ha de ser, com ha estat sempre, una
presidència per a tots, exercida amb justícia, diàleg i esperit
constructiu. Aquest és el meu compromís. Un compromís
assumit amb tota humilitat. Però també assumit amb orgull,
amb l'orgull de presidir una institució que és reflex directe de
la sobirania popular, i amb orgull, amb orgull de ser la primera
dona a la qual se li confia aquesta responsabilitat. Una petita
passa simbòlica sens dubte, però important per la lluita que
honra, una vegada més, aquesta cambra i els seus membres.

Estic convençuda que tots nosaltres ens esforçarem al
màxim perquè aquesta nova legislatura sigui una legislatura per
estar a l'alçada de tot allò que els ciutadans esperen de
nosaltres. Els ciutadans esperen solucions, acords, debats
constructius, intercanvis d'idees i d'opinions. Per això ens han
triat com els seus representants. I aquesta tasca que tenim
encomanada l'hem d'exercir amb respecte, sense crispació,
cercant tot allò que ens uneix sense renunciar lògicament a les
nostres idees, a les nostres diferències, perquè la nostra societat
és, gràcies al nostre sistema democràtic, una societat lliure i
plural, i aquest parlament, reflex de la nostra societat, és també
plural i divers. La pluralitat i la diversitat són condicions
necessàries, imprescindibles per a la llibertat, i gràcies a
aquesta llibertat, a aquesta pluralitat la nostra societat és a
hores d'ara una de les societats més avançades de tot el món.
Defensem, per tant, aquests béns tan valuosos. 

La voluntat popular ha delegat en nosaltres, en tots
nosaltres, la potestat legislativa, així com també la funció del
control al Govern de les Illes Balears, aquest és el fonament de
la nostra democràcia. Assumim que som servidors dels
ciutadans i que ens devem als interessos públics per damunt de
tot. Serà necessari que tots, tots, ens conjurem per dur endavant
la nostra tasca amb èxit, tenim per davant una legislatura
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d'ilAlusió i d'esforç, tenim el repte de desenvolupar el nostre
Estatut d'Autonomia que millora substancialment el nostre marc
de competències i la nostra capacitat d'autogovern, més
competències i més autogovern, sí, però això implica també
més responsabilitat. I tenim també una legislatura per donar
resposta efectiva als reptes i a les propostes que amb el seu vot
els ciutadans i les ciutadanes ens han encomanat. Molta és la
feina que tenim pendent, estic convençuda que amb les
aportacions, l'esforç i el compromís dels diputats i les
diputades, amb respecte, amb diàleg i amb consens, amb debats
i, sobretot, amb passió, aquesta serà una legislatura on les
ilAlusions dels ciutadans podran esdevenir una realitat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

S'aixeca la sessió.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. D’acord amb el previst
a l’article 141 del Reglament del Parlament, s’ha consultat amb
els i les portaveus dels diferents grups polítics amb
representació parlamentària i s’ha proposat per al càrrec de
president de les Illes Balears el Sr. Francesc Antich i Oliver.

Per tant, té la paraula el candidat a president de les Illes
Balears per exposar el seu programa.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats.

La grandesa de la democràcia radica, entre altres coses, en
l’alternança dels governs com a resultat de les consultes
populars. Avui ens trobam aquí realitzant un acte d’aquesta
litúrgia civil de les democràcies, pel qual tots ens hem de
felicitar.

Aquesta alternança en cap cas hauria de ser considerada
com un episodi traumàtic sinó, senzillament, com un capítol
més del guió de la normalitat democràtica. De fet, en els països
que gaudeixen de més avenç i qualitat de la democràcia, menys
transcendentals són les alternances de govern. I això succeeix
perquè aquests països són posseïdors d’un substrat polític,
social i fins i tot moral, altament consensuat i defensat per una
gran majoria de ciutadans.

En conseqüència, governi qui governi, no hi ha cap
daltabaix, cap trencadissa insuperable. Els ciutadans saben que
el nou governant articularà la seva acció de govern sobre uns
principis bàsics molt sòlids, que configuren l’essència, la
personalitat i l’orgull del país.

Vull que les meves primeres paraules en aquesta sessió
d’investidura del nou president de les Illes Balears expressin la
meva voluntat personal d’iniciar en el nostre país una nova
etapa de consensos bàsics, de consensos en majúscules. Una
nova etapa d’acords polítics, econòmics, socials i ètics que
permetin fer front, amb confiança i amb seguretat a tots els
reptes apassionants que el futur ens reserva. En conseqüència,
propòs aquest compromís de consens a tots els grups polítics
d’aquesta cambra i a tota l’arquitectura de l’organització civil
de la nostra comunitat.

Creguin-me, per guanyar qualitat democràtica i augmentar
la confiança dels ciutadans en les seves institucions, aquest és
el camí més curt. El meu compromís, el que jo pos avui damunt
la taula, és explorar, amb generositat i lleialtat, tots els espais
comuns, tots els territoris de trobada  i arribar, en aquesta via,
el més enfora possible. No ens equivoquem amb l’anàlisi, el
país, els ciutadans, esperen això de nosaltres i no els podem
defraudar.

Volia que aquestes paraules sinceres fossin l’inici del meu
missatge. Ara em permetin, senyora Presidenta, senyores i
senyors diputats, donar-los l’enhorabona per la seva condició
de diputats que estic ben segur exerciran, com jo mateix, amb
orgull i passió. A tots els desig encert i sort.

I permetin també un record per als qui ja no hi són, per a
aquells que al llarg dels 24 anys d’existència d’aquest
Parlament ens han deixat definitivament, entre ells,
darrerament, el senador autonòmic, Carlos Gutiérrez, i, en
especial, el meu record més apassionat, emocionat per Xisco
Quetglas, per a qual avui, n'estic convençut, seria un gran dia.

L’article 141 del Reglament d’aquest Parlament assenyala
que el candidat proposat per a la investidura exposarà el
programa polític del Govern que pretengui formar. En aquest
punt, vull agrair la confiança de totes les forces polítiques que
m’han proposat com a candidat a president. Seguiré el precepte
reglamentari, però n’hi afegiré un altre: el dels valors que
inspiraran aquesta acció de govern.

Els confessaré que, de les darreres eleccions, hi ha un
aspecte que m’ha preocupat: la davallada de participació. Per
suposat, no vull dramatitzar perquè aquests mateixos nivells es
produeixen a altres països europeus, però, sense cap dubte ni
un, ho hem de tenir en compte.

Vol dir això que els ciutadans rebutgen la política de cada
vegada més? Jo no ho crec. El que és possible és que els
ciutadans rebutgin, de cada vegada més, certa imatge que
sovint emana dels polítics i que crea desconfiança i
allunyament de la ciutadania. Els ciutadans exigeixen dels
polítics solucions pragmàtiques i honrades, ja estan cansats de
bregues buides i interessades entre grups polítics. Els ciutadans
tot d’una detecten la mentida i els comportaments falsos i
entabanadors per molt endiumenjats que es presentin. Per tant,
no podem exigir que els ciutadans participin si els polítics
insistim a mostrar tots aquestes aspectes truculents de la
política.

Mirin, de totes les valoracions publicades en relació amb les
passades eleccions, en guard una que em va impressionar
especialment. Era la d’un jove de vint anys, Nacho Jiménez, el
qual confessava que no havia votat. Reproduiré textualment
alguns paràgrafs, aquest jove deia: “Crec en el sistema
democràtic però no em convencen els polítics perquè es tiren
per la cara els problemes en lloc de seure’s per trobar
solucions. Cerquen l’interès partidista en lloc del general, tots
són iguals. Quan guanya un partit governa sense tenir en
compte els altres. No votar és dir que no estic d’acord amb
aquesta manera de fer les coses”.

El parer d’aquest jove, expressat de forma senzilla però
impecable, és una estirada d’orelles a una forma de fer política
que hem de desterrar per sempre. Intuesc que de joves com
aquest n’hi ha molts. N’hem de prendre bona nota, si volem
escurçar les distàncies que ens separen de la ciutadania, haurem
d’introduir canvis immediats i profunds en la forma d’entendre
i de fer la política.

Vivim en una societat extremadament complexa. Avui és
impossible que un sol projecte polític resolgui tots els
problemes de la ciutadania i que el projecte de l’adversari sigui
rebutjable en la seva integritat. Aquest plantejament maniqueu
no només és impossible sinó que esdevé ridícul. La
colAlaboració entre totes les forces polítiques democràtiques no
és només un valor, és una necessitat indispensable d’aquest
món complex i mutant.
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En aquest sentit els he de dir que la recerca del consens
polític i social no és només un instrument per assolir els
objectius del projecte que avui present aquí, sinó que és una
part del mateix projecte. La dignitat en l’exercici de la política
passa obligatòriament pel respecte a l’adversari, passa per la
capacitat d’interessar-se i comprendre les seves discrepàncies
raonades. Tots haurem de prendre nota i tractar d’aplicar-ho.
No podem malbaratar el vot d’en Nacho ni de tantes altres
persones, joves i no tan joves.

En conseqüència, vull deixar ben palès que al capdavant del
meu programa de govern hi figura el més sincer compromís de
treballar per a la configuració de territoris de consens amb tots
els distints agents socials i econòmics, fugir dels sense
complexes i apostar per més consens. I vull fer especial esment
en el concepte contemporani dels consensos d’inclusió, que
seran indispensables per executar els projectes d’envergadura
del nou Govern.

M’explic: la nostra cartera està plena de projectes solidaris
que inclouen els segments més humils, però necessitam també
fer participar en el projecte els segments econòmics més forts,
si volem aconseguir un major impacte social. No hi ha altre
recepta. Dit en dues paraules: em propòs presidir un govern
social, reformista, pragmàtic i compromès amb el país; un
govern que s’inspirarà en les noves visions dels valors cívics
tradicionals; un govern que apostarà amb decisió per la cultura
i l’educació; un govern que es posarà com a objectiu global
l’eixamplament de les classes mitjanes del país com a signe de
progrés general. 

Tots tenim interès de fer de les Illes Balears un país amb
una classe mitjana molt àmplia, sòlida i avançada. Això convé,
no cal dir-ho, als qui estan en situacions més difícils, però
també convé a tota la resta, perquè fa país i perquè garanteix
l’estabilitat de tothom. Aquest és el meu compromís: seguretat
i estabilitat per a tots. Seguretat i estabilitat per a tots en un
marc de transparència, participació, tolerància i defensa de la
nostra identitat, que ha de ser la brúixola per navegar en un
món globalitzat.

En aquest sentit, em propòs impulsar un canvi tranquil i
sòlid el qual, és clar, no donarà l’esquena al 46% dels electors
que no han votat  les forces de centre-esquerra. Un canvi
tranquil i sòlid que faciliti el bon funcionament del mercat i el
desenvolupament de l’individu, però que al mateix temps
garanteixi uns mecanismes públics potents que assegurin
l’interès general, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
Una igualtat d’oportunitats que ha d’arribar a tots els àmbits
socials i a tots els racons del país, des del nin o nina que arriba
amb una difícil herència social al jove que no pot accedir a un
habitatge; des de la correcció de la triple insularitat dels
ciutadans de  Formentera, a l’eliminació de les barreres -les
físiques i les intangibles- que discriminen les persones que
pateixen una discapacitat; des de la defensa dels petits
comerços que ens singularitzen i donen molts llocs de feina,
fins a la lluita contra l’especulació, que és un camp propici per
a la corrupció i una lacra sagnant contra la cohesió social i la
necessària competència lleial entre els nostres empresaris.
Lluitar contra l’especulació serà una prioritat del nou govern.

De la corrupció em limitaré a dir que és imprescindible
consensuar mesures entre totes les forces polítiques per lluitar
contra ella i eliminar-la. Ha de ser un dels objectius de la
legislatura, un esforç per la transparència i la participació, per
la política amb majúscules.

La gent, les persones, han d’entendre no només el que feim
sinó també com ho feim. Només així estarem en disposició de
cridar a la participació política i social: a través del nostre
exemple, del nostre propi exemple de pedagogia política.

I ara, senyores i senyors diputats, voldria passar a la part
propositiva del meu programa de govern començant a parlar
d’economia, que és tant com parlar d’ocupació, de formació, de
creixement, de medi ambient, d’habitatge, de mobilitat, és a dir,
de qualitat de vida.

Idò des d’ara mateix els vull anunciar que el meu govern
articularà una iniciativa econòmica en torn de la seguretat. I
quan parl de consolidar un marc de seguretat econòmica no em
referesc a un concepte immobilista, sinó precisament a la
utilització de la innovació, la investigació i el desenvolupament
com a iniciatives indispensables per garantir la prosperitat
econòmica per avui i, sobretot, també per demà. Els beneficis
d’avui no seran del tot bons si no asseguren també els de demà.

Quan parl de seguretat econòmica parl d’establir amb
l’empresariat de les Illes Balears, el gran, el mitjà i el petit, així
com amb els sindicats, tot un  entramat de cooperació per a la
millora de la competitivitat i de l’estabilitat.

Quan parl de seguretat econòmica parl d’assegurar no
només uns alts nivells d’ocupació, sinó de millorar la qualitat
d’aquesta feina; llocs de feina fixos per als treballadors,
raonablement remunerats i atractius per al creixement personal.
Parl de més seguretat per als treballadors autònoms, amb la
millora i la flexibilització de les seves circumstàncies
empresarials i laborals.

Quan parl de seguretat econòmica, parl d’importants
inversions en educació i formació dels nostres joves i
treballadors. Més educació i més formació vol dir ciutadans
amb opinió, per tant, més lliures, i també ciutadans més
competitius i amb més oportunitats econòmiques. Més capital
humà per dur endavant el país.

Senyores i senyors diputats, el meu programa de govern
parteix de la necessitat d’una economia estructuralment sòlida
i que pugui resistir en condicions raonables els avatars dels
mercats i les conjuntures. El full de ruta del nostre projecte
econòmic i social neix, precisament, en una economia
consolidada, passa per una formació de qualitat, continua en un
lloc de feina estable i acaba en la seguretat de les economies
empresarials i familiars, l’economia de les persones.

Ningú em discutirà que el creixement econòmic dels darrers
trenta anys ha generat moltes oportunitats econòmiques a les
Illes Balears les quals s’han traduït en un notable increment del
nivell de vida general. I vull reconèixer també els esforços
colAlectius que han fet possible aquest creixement. En aquest
món global i competitiu no es regala res, per tant vull tenir un
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reconeixement exprés per als actors socials, econòmics i
polítics que ho han fet possible. 

Però tampoc ningú em discutirà que, ara per ara, patim els
perjudicis de la massificació i de molts excessos pel que fa al
territori i al paisatge. Ara el repte està a posar en marxa
fórmules que combinin de forma equilibrada les mesures per a
la  reducció d’aquests impactes negatius amb un
desenvolupament econòmic sostenible que asseguri riquesa i
ocupació. Insistesc, riquesa i ocupació per a avui però també
per a demà. Ja no es pot actuar amb un horitzó que no vagi més
enllà de la pròxima temporada, el nostre projecte és de mirada
llarga i de seny.

Permetin ara que presenti les bases que han de configurar
la nostra actuació econòmica. D’entrada, pel que fa al
creixement econòmic vull deixar una premissa ben clara,
perquè ningú es pugui embullar: soc absolutament partidari del
creixement econòmic i quant més, millor; però la qüestió no és
aquesta, la qüestió no és el quant només, sinó el com. Créixer
un 5 %, com ho fèiem als anys 90, sobre la base de la
construcció no és un camí de futur, destruir territori és anar
contra la nostra principal indústria, el turisme. Però créixer
aquest mateix 5 % per l’aportació de noves tecnologies,
innovació, investigació, inversions socials, educatives i
mediambientals i noves professions, seria una magnífica notícia
per a aquest país.

Mirin, en el món canviant d’avui, ja no basta fer moltes
coses, ara, a més, s’han de fer bé, s’han de fer millor. Hem
d’innovar si volem ser competitius. I un país que vol innovar ha
d’investigar, generar i captar coneixement i ser
tecnològicament potent. El panorama actual en aquest àmbit no
és gens brillant, la nostra inversió en recerca, desenvolupament
i  innovació sobre el PIB és del 0,28 %, està per davall la
mitjana d’Espanya i molt més d’Europa. Tot el nostre entorn
està en l’1% i es plantegen arribar al 3%. Davant aquesta
situació és indispensable un bot endavant sense precedents, un
bot extraordinari perquè extraordinària és també la situació en
la qual ens trobam.

Per això vull reafirmar-me davant aquesta cambra en el
compromís de realitzar des del Govern de les Illes Balears el
més ambiciós impuls en recerca, desenvolupament i innovació,
consensuat amb la Universitat i els empresaris. Multiplicarem
les inversions dirigides a la millora del nostre capital humà, al
personal investigador tant del sector públic com privat.
Donarem oportunitats a aquesta excepcional generació de
joves, preparats com mai. Consolidarem els grups
d’investigació existents a les Illes i atraurem cap a ca nostra els
bons investigadors de l’exterior.

A tot això he d’afegir que comptam amb el suport del
Govern d’Espanya, amb el qual coincidim plenament en la
necessitat de donar el més gran impuls a la innovació, és una
garantia més de seguretat per a la nostra economia.

A pesar de tot, senyores i senyors diputats, la bonança
macroeconòmica ha d’anar en benefici directe de les economies
familiars, de la butxaca domèstica. I la seguretat econòmica de
les famílies va directament lligada a l’estabilitat laboral, al lloc
de feina fix, amb perspectives i raonablement ben pagat. Idò

aquí tenen un altre pilar de la nostra política econòmica, a les
Illes Balears el problema no és la manca de feina, el problema
és la qualitat d’aquesta feina, en molts casos massa temporal i
no sempre ben pagada. El nostre objectiu és el treball estable,
feina fixa per als nostres treballadors i treballadores.

Afortunadament, el Govern d’Espanya té el mateix objectiu
i ja fa un any que ha posat en marxa la reforma laboral, que a
les Illes Balears ha suposat un notable increment de les
reconversions de contractes temporals en fixos. Una millora
fruit de l’esforç d’institucions, sindicats i empresaris. Però no
ens enganyem, les millors feines, les més estables i les més ben
remunerades, estan directament lligades al nivell de
professionalitat i formació. 

I aquí també tenim molt de camp per millorar, perquè el
nivell de fracàs escolar a les Illes Balears és dels més alts
d’Espanya, una situació que hem de corregir tot d’una. La
millora del nostre capital humà ha de suposar una millora de les
situacions laborals. En conseqüència, emprendrem tota una
bateria de mesures per a la formació dels nostres ciutadans:
l’impuls de les noves tecnologies de la informació en el marc
escolar, més presència d’idiomes en el currículum escolar,
plans de formació per a persones que treballen en els distints
sectors, que els permetin progressar en la seva carrera
professional, i tot un seguit d’iniciatives en aquest sentit. Un
seguit de mesures que ens han de permetre unificar els esforços
de les distintes línies de formació existents.

Al mateix temps, impulsarem amb decisió les polítiques
socials, les mediambientals i les relacionades amb el transport
públic que es convertiran, també, en generadores de llocs de
feina. Llocs de feina per a persones que hauran d’estar
formades per a aquesta tasca; l’aplicació de la Llei d’autonomia
personal, de la llei anomenada de Dependència, ha de crear
milers de llocs de feina en l’àmbit de l’assistència personal i
serveis socials. I en aquest front d’aconseguir la plena
ocupació, feina per a tothom i en bones condicions, hi afegirem
el màxim suport als treballadors autònoms, que és una de les
nostres principals fonts de creació de llocs de feina i de millora
econòmica.

Un altre puntal del nostre programa econòmic és la
indispensable diversificació del sector terciari de l’economia.
El sector serveis ha de tenir més capacitat i més flexibilitat i
adaptar-se a la darrera necessitat del mercat. Hem de trobar
nous nínxols d’activitat que suposin la creació de riquesa i llocs
de feina sense necessitat de destruir territori.

El turisme també és tecnologia ambiental, serveis
informàtics, de seguretat, serveis socials, empreses de
reciclatge, d’esport, de dinamització cultural i moltes altres. El
desenvolupament d’aquests aspectes crearà més riquesa i més
ocupació. I el turisme a les Illes Balears és bàsicament, com
tots sabem, sol i platja. És un model que no qüestionam, però
que si volem que segueixi sent rendible i no perdi
competitivitat l’haurem de posar al dia. Si volem viure del
turisme no podem destruir territori. El turisme és un  tema
d’Estat que necessita una estratègia específica i prioritària  És
indispensable dotar aquesta activitat de la qualitat i la seguretat
necessàries per tal de diferenciar-la de la dels nostres
competidors.
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Per tant, seguirem liderant les zones de reconversió integral,
com ara és la Platja de Palma i d’altres, sempre des del consens
i des de la colAlaboració interinstitucional. Des del Govern
tindrem perfectament marcades les nostres prioritats pel que fa
al tipus de turisme que hem d’impulsar: el turisme hoteler, la
desestacionalització, la qualitat i la diversificació. En
definitiva, el turisme que crea més riquesa, ocupa menys
territori i crea més llocs de feina.

Tampoc oblidarem la mal anomenada oferta
complementària, que avui, a tots els efectes, s’ha de considerar
també oferta principal.

Posarem especial èmfasi a millorar, entre tots i en tots els
àmbits, l’atenció al client, el foment de la cultura del detall i la
formació contínua. Volem seguir sent líders en turisme i en
percentatge de clients repetidors.

Senyores i senyors diputats, podem afrontar el futur
econòmic del país amb confiança. Hi ha, naturalment, algunes
incerteses, però en termes generals, la situació de partida és
bona. Estam en bones condicions per a abordar el futur i el
disseny d’aquest futur econòmic també ha de ser compartit. En
conseqüència, el Govern es posarà al capdavant de l’assoliment
d’un pacte per la competitivitat de l’economia balear, un pacte
compromès amb l’activitat econòmica i empresarial que sigui
el guió de les reformes i transformacions que les Illes Balears
necessiten. Aquesta és la segona proposta de consens social que
vull plantejar.

Un pacte que permeti al nostre sector primari, a la indústria,
al turisme i a les noves activitats crear una economia forta i
solidària. Un pacte negociat amb tots els agents
socioeconòmics que fixarà els objectius globals del país: un
increment de la productivitat, una millor inserció en el context
internacional, la millora de la formació, l’articulació d’unes
relacions laborals que augmentin la contractació i la qualitat de
l’ocupació i el reforçament de la cohesió social.

En conclusió, una economia sòlida, però també compartida;
una economia per a les empreses, però també per al treballador,
per a les persones, per a les famílies, per a les classes mitjanes,
que formen el gruix social per excelAlència; una economia
construïda a partir de complicitats, que ens permeti aprofundir
en els canvis necessaris i encarrilar els interessos colAlectius.

          Arribat a aquest punt, toca ara parlar de redistribució de
riquesa, que ha de ser un punt cabdal per a un govern de
centre-esquerra com el que em propòs formar. Ja d’entrada vull
dir que la família serà l’eix de totes les polítiques del Govern,
la família, considerada des de les més diverses formes: des de
la família nombrosa a la monoparental i a la de persones del
mateix sexe, passant per les persones que viuen soles. A totes
les famílies de les Illes Balears els vull enviar un missatge de
seguretat i d’optimisme. Sé que és a la família allà on se
concentren la major part d’incerteses socials i de temors
individuals. La nòmina és llarga: preocupació pel lloc de feina,
arribar al final de mes, impossibilitat d’accedir a un habitatge,
la necessitat de serveis socials a l’abast, les víctimes de la
delinqüència, el futur dels fills, els problemes de salut, els
perills derivats de l’addició a les drogues, la manca de respecte

pels drets del consumidor, la dificultat de conciliar la vida
professional i domèstica, i tantes altres incerteses... 

        Aquests són els problemes diaris de les famílies i dels
individus que les componen, aquests són els problemes als
quals el meu govern dedicarà els millors i més grans esforços.
Ja vaig dir en campanya que primer, les persones, i les persones
aniran primer. La família serà un concepte transversal en el nou
govern i allà on es trobaran totes les polítiques socials: creació
de llocs de feina, educació, sanitat, igualtat de gènere, transport
públic, habitatge i serveis socials.

I treballarem en els grans projectes però també en els petits,
en el detall. Tractarem amb la mateixa ilAlusió un ambiciós pla
de transport públic que un servei de respir per a familiars que
atenen  una persona dependent o un  horari d’obertura d’escoles
de 8 a 20 hores, per a ajudar a l’organització vital dels pares
joves.

Executarem un gran pla d’habitatge i, amb la mateixa
ilAlusió, crearem un servei de rehabilitació a domicili i
prestarem servei en podologia per a la gent major que ho hagi
de menester, que no és poca.

No vull que la necessitat de grans plans i estructures ens
facin oblidar les petites necessitats quotidianes de les persones.
Posarem un esment especial en el benestar del dia a dia de les
persones i de les famílies.

Una de les incerteses que avui inquieta les famílies és el
futur dels fills. Un futur que sovint no es veu clar. Idò jo els
vull també donar un missatge de seguretat, per al meu govern
l’ensenyament i la formació que facilitin als joves l’accés al
món del treball en bones condicions serà una prioritat absoluta.
I ho farem, evidentment, per a les famílies, per a les persones,
però també per al conjunt del país. Ja en podem fer de projectes
de futur, però si no tenim un jovent ben format, mai no
assolirem l’èxit.

El capital humà és la inversió més rendible per a un govern
perquè assegura al país un futur de bones condicions, amb la
millora de la productivitat i la innovació. I resulta que, ara per
ara, les Illes Balears presenten unes dades preocupants pel que
fa referència als serveis educatius. Dades que també estan per
davall de la mitjana estatal. Som la comunitat autònoma amb
els indicadors més baixos, més negatius i més preocupants del
país. Quan sempre hem tingut l’orgull de ser una de les
comunitats més riques de l’Estat, resulta que som la comunitat
més pobra en el que realment crea riquesa a llarg termini: el
coneixement.

Aquesta és una contradicció insuportable per als que, com
nosaltres, sempre hem manifestat una preocupació fonamental
per l’educació, la cultura i el coneixement. Per tant, necessitam
actuar amb rapidesa perquè la conseqüència del dèficit en
educació no és altra que el dèficit de futur de tota la nostra
societat.

Per això entrarem al Govern tenint a punt un pla de xoc que
preveu pràcticament tot l’horitzó educatiu: des de la millora
global del rendiment educatiu fins al bon manteniment i la
construcció de nous centres. Des de l’aprenentatge d’una
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llengua estrangera als primers anys fins a la iniciació
primerenca de les tecnologies de la comunicació. En definitiva,
un pla de millora de la qualitat de l’escola pública i de l’èxit
escolar.

Arribat a aquest punt, vull dir que no estic en contra del
trilingüisme, ben al contrari, el consider una passa fonamental,
però com a president vull que l’aprenentatge d’un llengua
estrangera sigui una oportunitat per a tothom, per a tots els
centres i per a tots els nins i nines, una formació en condicions,
amb professorat i sense anar en contra de cap de les dues
llengües oficials d’aquesta comunitat autònoma.

També vull assenyalar la importància de la Universitat, de
la millora del seu finançament, de l’adaptació a la nova llei
orgànica o de la integració a l’Espai d’Ensenyament Superior
europeu.

En un altre àmbit en el qual les famílies de les Illes estan
per davall també de la mitjana espanyola és el de la sanitat i
això s’ha de reconduir. L’atenció sanitària no hauria de suposar
cap incertesa a les persones del nostre país. El nostre sistema de
salut, universal i gratuït, és molt avançat, però hem de millorar
totes les geografies. Des de l’atenció primària, amb l’augment
de serveis i el del nombre de metges i infermeres fins a
l’atenció hospitalària. Per cert, tenim tot un catàleg
d’actuacions, reformes, transformacions i millores per als
hospitals de les Illes. 

Igualment, vull anunciar que paralitzarem les polèmiques
obres de Son Espases i analitzarem, de forma immediata, la
situació econòmica, jurídica i patrimonial, amb l’objectiu de
construir un nou hospital al solar de Son Dureta.

Ja he dit que la família estarà en el centre de la nostra
política social. Posarem en funcionament tot tipus de serveis
que permetin alliberar de càrregues feixugues que, en una
proporció molt alta, encara que no hauria de ser així, recauen
sobre les dones.

I en tot aquest ventall hi ha una iniciativa de gran
envergadura i que es deriva de la Llei de dependència, que està
posant en marxa el Govern de l’Estat, amb la colAlaboració dels
Governs autonòmics, i en la qual, sense cap dubte ni un, a les
Balears hi tendran, hi tenen una participació fonamental i
extraordinària els consells insulars. Idò ja puc avançar que el
nostre Govern participarà activament en la defensa de les
persones dependents i dels seus familiars i aportarà, amb aquest
objectiu, una inversió força important.

Senyores i senyors diputats, els canvis demogràfics han fet
augmentar el nombre de persones en situació de dependència.
Només una dada: en els darrers vint anys hem duplicat la
població de més de vuitanta anys. Això  conforma una nova
realitat de la gent major amb problemes de dependència, cosa
que afecta els seus familiars més directes. L’atenció a aquest
colAlectiu en creixement numèric és un  repte de primera
magnitud, al qual hem de donar resposta. La Llei de
dependència, amb la colAlaboració del Govern de l’Estat, ha de
ser aquesta resposta. Estic segur que, amb totes aquestes
inversions, alliberarem un important nombre de persones,
essencialment dones, del jou de situacions familiars que

exigeixen una dedicació de 24 hores al dia, set dies per
setmana, al servei d’un parent que pateix una discapacitat.

I si això serà d’una ajuda a les persones majors, els pares
més joves tendran també més confort vital i milloraran
l’educació dels seus fills amb la posada en marxa d’un
ambiciós Pla d’escoletes de 0 a 3 anys que volem dur a terme
amb els ajuntaments.

Més cohesió i igualtat, també, amb una nova llei de serveis
socials i amb la conversió de la Llei de la dona en una
vertadera llei d’igualtat.

Ja ho he dit però ho repetesc: en el nou govern les persones,
les famílies, el seu benestar i la seva qualitat de vida, estaran
per davant de qualsevol altra consideració. Poden estar ben
segurs que això serà així.

Senyores i senyors diputats, el desenvolupament econòmic
ens ha d’aportar benestar, no hi ha cap dubte. Però també ens
ha aportat alguns aspectes negatius. La gran eclosió de la
construcció dels darrers anys n’és un exemple: procura llocs de
feina i beneficis. Però es dóna la paradoxa que al territori on
més es construeix, de cada vegada és més difícil trobar un
habitatge en condicions que estigui a l’abast de les economies
de les famílies més necessitades i d’una gran part de la classe
mitjana d’aquest país. I això és una gran injustícia que el meu
govern està disposat a combatre i a superar. 

Per a moltes famílies, especialment per a les més joves,
comprar un habitatge és gairebé un somni. I si no és un somni
és una hipoteca a perpetuïtat. Ha quedat ben clar que la política
de “com més habitatges millor” no garanteix el manteniment
d’uns preus assequibles a la majoria de la població. En els
darrers deu anys els preus han augmentat entorn al 230 %, molt
més que la mitjana espanyola, ja alta, que va ser del 163 %. La
repercussió del sòl en el preu final és molt elevada.

Som conscient que per capgirar aquesta situació i oferir
habitatges a preus assequibles necessitarem de la implicació de
la iniciativa privada i dels sindicats, un pacte per l’habitatge, un
pacte que faciliti sòl més barat, un pacte que faciliti habitatges
per a tothom i programes específics per a algunes de les
realitats socials amb més dificultats. Parl de famílies
monoparentals, joves que es volen emancipar, persones grans,
nous treballadors que cerquen habitatge per primera vegada o
famílies que han de menester un habitatge més digne.

Practicarem una política de sòl que, emmarcada en una
nova llei i un pla estratègic 2008-2014, permetrà la construcció
de milers d’habitatges, tant d’habitatge protegit com de preu
taxat, en règim de compra-venda o de lloguer, d’iniciativa
pública o privada. En política d’habitatge, el lloguer ha de ser
una prioritat, atesa la gran quantitat de cases buides que tenim
als pobles i a les ciutats. Però, a més, donarem un fort impuls
a la rehabilitació d’habitatges antics, de barris i de pobles. A
aquestes iniciatives hi sumarem l’aprovació d’una llei de barris,
que facilitarà les intervencions integrals en els barris i àrees
urbanes més deteriorades, sempre amb la colAlaboració dels
ajuntaments. Posar en valor la rehabilitació i la reconversió té
un caire social molt important però també suposa no ocupar
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més territori i, a nivell econòmic, serveix per redireccionar el
sector de la construcció i assegurar a aquest sector feina.

Les polítiques d’habitatge estaran en el sistema medulAlar
del Govern. Tant és així que vull anunciar que el meu govern
prioritzarà la Llei del sòl i la Llei de barris. Hi treballarem des
del primer dia. Des del primer dia, ens dedicarem a allò que és
avui la primera preocupació de les famílies de les Illes Balears.

Com també treballarem en el camp de la mobilitat, que és
un aspecte primordial de la qualitat de vida dels ciutadans. I
aprofit per reiterar davant aquesta cambra un altre compromís
electoral: aquesta legislatura ha de ser la legislatura del
transport públic.

Mesura, seny, consens i sostenibilitat. Uns conceptes que,
per altra banda, aplicarem amb cura a tot el que fa referència al
territori, a la nostra estimada i, a vegades, massa vegades,
maltractada terra.

No és necessari que digui que la mobilitat de les persones
i el transport de les mercaderies és un element essencial per a
la qualitat de vida i per a la competitivitat econòmica. Però en
un territori fràgil com el nostre, aquestes infraestructures han
d’obeir a criteris de sostenibilitat. En conseqüència, el Pla
director impulsarà una política de mobilitat des del respecte i
l’atenció de la demanda dels colAlectius, i, sobretot, seny a
l’hora del dimensionament i dels costos mediambientals.

Ens esforçarem per demostrar que la potenciació del
transport públic contribueix a reduir les pèrdues de temps i de
qualitat de vida provocades per les retencions del trànsit.
Posarem en marxa un pla d’inversions fins al 2014 amb línies
ferroviàries que han d’arribar fins Artà, Cala Ratjada i Alcúdia,
i un tramvia per tota la Badia de Palma. Això suposa una gran
inversió que no podem afrontar només amb recursos propis. Per
tant, impulsarem amb el Govern de l’Estat un conveni que doni
garanties, que garanteixi aquests projectes.

I si les infraestructures necessàries s’han de fer amb mesura
i seny és perquè hem de preservar el millor i més preuat tresor
del nostre país: el territori. Estic parlant de gestionar el territori
amb mesura i de corregir situacions insostenibles. Estic parlant
de paisatge i del respecte i la protecció necessaris de la fràgil
biodiversitat del medi. En aquest sentit, impulsarem aquesta
legislatura una Llei del paisatge que defensi aquest bé tan
preuat socialment i econòmicament.

Estic parlant de l’agricultura i la ramaderia, que són
activitats  estratègiques en l’àmbit econòmic però també per la
importància cultural que tenen i perquè manegen el 80 % del
nostre paisatge, peça clau per a la principal activitat d’aquest
país que és el turisme.

Aquest sector, per la importància que té, gaudirà d’un pla
específic que inclourà la incorporació de joves, la formació, el
foment del cooperativisme i ajudes a la comercialització, per
sumar valor afegit. Estic parlant d’una bona gestió i
conservació dels espais naturals. Estic parlant de la necessitat
que les eines de planificació funcionin, donin seguretat jurídica,
permetin desenvolupar activitats econòmiques, crear riquesa i,

alhora resoldre els problemes dels ciutadans i ciutadanes
d’aquest país.

Mirin, no es pot continuar malbaratant ni un pam més d’un
territori que ha estat modelat al llarg de moltes generacions
d’antany que van tenir un acurat respecte per la nostra terra. No
es pot continuar amb un model que, en darrer terme, ha
esdevingut insolidari amb les futures generacions. Aquest
sentiment ja no és una quimera d’unes minories sinó un
sentiment generalitzat i transversal a totes les franges de la
nostra població. Ho han dit 50.000 persones al carrer a
Mallorca i moltes a Eivissa per unes infraestructures i un
creixement desproporcionat. Però també s’han posicionat en
contra d’aquest creixement desproporcionat el Foment del
Turisme, empresaris de renom, sindicats i molts altres
colAlectius. Tots han fet sentir la seva veu. Una veu que deia
que el creixement desmesurat i la massificació ha rosegat la
qualitat de vida de la qual gaudíem fa un temps. Una, moltes,
milers de veus que han demanat mesura i seny en el creixement.
Un nou govern escoltarà i farà cas del missatge d’aquestes
veus. L’equilibri i la mesura són elements fonamentals per a la
nostra economia.

El creixement demogràfic ens situa des de fa ja mesos per
damunt del milió d’habitants, i la immigració ha tingut una
especial incidència en aquest creixement. Vull dir unes paraules
sobre aquests nous ciutadans, que tenen els seus drets i els seus
deures. La seva aportació a la nostra economia i a la nostra
societat són francament positives. També s’ha de dir que moltes
de les pors que provoca l’augment de la seva presència entre
certa part de la població són totalment infundades. Infundades
però existeixen. Per tant, a més de la  seguretat, hem de
treballar per projectar sensació de seguretat. D’entrada vull dir
que donam suport a l’actual principi legislatiu que la
immigració ha d’estar ben lligada a les necessitats del món
laboral.

Però dit això, el nou govern treballarà per garantir els seus
drets com a treballadors i per eradicar pràctiques i
comportaments abusius que puguin perjudicar aquests drets. El
nou Govern dedicarà esforços a tots els programes d’integració
i, naturalment, lluitarà en contra de qualsevol brot racista o
xenòfob. I també treballarà perquè l’augment de la població
vagi en paralAlel a l’augment de les ajudes socials. Els residents
de fa temps no s’han de veure sotmesos a l’eliminació d’ajudes
que necessitin. Res no és més injust que la lluita i la
competència entre persones necessitades.

Per la seva part aquests nous ciutadans, amb tot el respecte
pels seus vincles culturals i socials, hauran d’esforçar-se també
per compartir el nucli bàsic dels valors que conformen la nostra
societat. En qualsevol cas, aquest govern encararà el fenomen
de la immigració no com un problema sinó com una oportunitat
social, econòmica i cultural.

Senyores i senyors diputats, encetam ja la part final
d’aquest discurs d’investidura i ho faré explicitant el meu, el
nostre compromís amb les institucions.

La propera legislatura des del punt de vista institucional
tindrà  tres grans objectius: el desplegament estatutari, la
millora del finançament i el Pacte local.
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L’aprovació del nou Estatut ha de permetre a la nostra
comunitat afrontar millor els nous reptes que planteja la
societat del segle XXI  perquè, en definitiva, ens dóna més
eines per poder-ho fer. Augmenten les competències, augmenta
el finançament i es reforcen les institucions pròpies: els consells
insulars, que amplien la seva possibilitat de servir a la gent en
els seus territoris. El desplegament de l’Estatut és una
oportunitat per reforçar els valors identitaris. També ho és per
a palAliar els efectes de la insularitat. I, per tant, iniciarem el
desenvolupament de les disposicions addicional sisena i
transitòria novena de la nova llei.

L’Estatut manté la unitat de la llengua pròpia, la seva
co-oficialitat i l’obligació dels poders públics de normalitzar el
seu ús, així com la de protegir les modalitats existents. Amb
aquest principi com a base, ens proposam revisar la normativa
lingüística que no s’ajusti a la Llei de normalització lingüística.
En paralAlel, proposarem un pacte per la llengua entre totes les
forces polítiques per evitar eventuals canvis sense consens.

          La nostra opció continua essent la que vàrem tenir
oportunitat d’aplicar a la nostra anterior etapa de govern:  la de
construir una comunitat a partir del reconeixement polític dels
consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i, ara també,
Formentera, que és en la pràctica el reconeixement polític de la
pluralitat i la diversitat dels pobles que integren aquesta
comunitat.  

En aquest sentit, la millora del finançament, de la
coordinació i de les competències seran qüestions a plantejar i
decidir. Serà el moment, també, de treballar en la millora del
sistema de finançament general. En aquesta legislatura molt
probablement serà revisat l’actual sistema de finançament de
forma multilateral entre les comunitats autònomes i l’Estat.
L’actual sistema no ha beneficiat les Illes i per reconduir
aquesta situació seria molt important aconseguir un consens
intern que ens permeti a tots mantenir postures sòlides.

No vull deixar de parlar del nou Consell de Formentera,
creat a la recent reforma estatutària i que necessita una atenció
especial del nou govern. Treballarem perquè, d’immediat,
disposi de les competències i el finançament necessaris per
poder desenvolupar la seva tasca. Formentera ha patit d’una
triple insularitat que hem de continuar neutralitzant amb el
consorci creat a la legislatura 1999-2003. 

L’altre gran tema en política institucional del qual ens
haurem d’ocupar serà el dels ajuntaments.  Ara ha arribat l’hora
d’escometre el debat pendent i ajornat, una legislatura darrera
l’altra, sobre el municipalisme. Des dels primers moments de
la democràcia tots ens hem omplert la boca defensant els
governs locals o glossant les excelAlències de la democràcia
local, però sempre hem tingut alguna necessitat prèvia abans
d’encarar aquest debat. Ara ja no tenim excusa. Els
ajuntaments, i ho han demostrat per la via dels fets, han afrontat
els nous reptes i les noves demandes de serveis, noves
necessitats derivades de noves realitats socials com puguin ser
integració d’immigrants, envelliment de població, emancipació
dels joves, deslocalització, habitatge, manca de civisme o
seguretat. Són ells els primers que reben aquestes demandes i
són ells els primers que hi donen respostes, exercint allò que els

ajuntaments són “l’administració ordinària del territori”, per
tant, la més pròxima al ciutadà.

Per encarar aquesta situació, proposam un pacte local que
doni als ajuntaments disponibilitats econòmiques suficients per
atendre la despesa d’aquests serveis consolidats no vinculats a
les seves obligacions competencials. Si, com no ens cansam de
dir, la nostra política és una política de proximitat, aquest ha de
ser el moment dels governs locals.

I ja per acabar vull expressar que el compromís amb les
institucions ha de passar inexorablement per prestigiar de bell
nou la política, per defensar tot allò que és públic, que vol dir
que és de tots. Serà la garantia de l’equilibri social dels canvis
i també un referent de qualitat i de prestigi. Una garantia de
l’interès general, de la cohesió i de la igualtat d’oportunitats.
Això exigeix, i ens exigeix, un clara vocació de servir a favor
dels ciutadans i ens obliga a forçar i reforçar la transparència en
el que són els afers públics. 

Menció especial mereix el capítol dels mitjans de
comunicació públics, on haurem de fer un esforç des del
Govern per aconseguir un model estable, plural i
econòmicament viable.

Ja ho he dit abans i ho torn a repetir ara: la millor medecina
contra el sentiment creixent d’apatia i d’allunyament de la
política és obrir portals i encendre  llums. És demostrar que no
hi ha res per amagar, que no tenim por de dir ni de fer les coses
de cara a la gent perquè allò que ens anima en aquesta tasca és
el nostre anhel d’equitat, la nostra fe en la democràcia i la
nostra voluntat de servir. Aquesta voluntat de servei serà el
fonament mestre del nostre govern de majoria de centre
esquerra que em propòs de formar. Un nou govern de majoria,
transformador, eficient, solidari, lleial i compacte. Un nou
govern que atendrà totes les institucions, independentment del
seu color polític, amb lleialtat i amb la finalitat de servir tota la
ciutadania per igual. Un nou govern de majoria que aprofiti les
iniciatives positives d’anteriors experiències i que retorni a les
persones, a la ciutadania, el protagonisme social que sempre
s’han merescut.

Senyores i senyors diputats, em compromet a presidir un
govern des de la passió per millorar la qualitat de vida de les
persones, des del seny a l’hora de practicar les transformacions
necessàries i des de la més escrupolosa cura en l’ús del
pressupost i del patrimoni públic. Un canvi tranquil, d’inclusió,
de mirada llarga i amb les persones com a protagonistes. En
aquesta tasca oferiré participació a tothom. Esper comptar amb
la comprensió de molts i amb l’impuls de la majoria. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabada la intervenció del candidat, se suspèn la sessió fins
demà, a les 12,00 hores.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Un cop transcorregudes les 24 hores des de la interrupció
de la sessió d’investidura, recomença la sessió. Aquesta
presidència manifesta que, consultats els diferents grups, la
votació es durà a terme devers les 19.00 hores, d’acord amb el
previst a l’article 141.5 del Reglament.

Les intervencions dels diferents grups parlamentaris tendran
lloc de menor a major. Cada un té un temps de 30 minuts. 

Per part del Grup Parlamentari Mixt ens han manifestat la
voluntat de dividir el temps entre els seus dos membres. Per
tant, té la paraula el primer representant del Grup Mixt.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Bon dia, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sincerament ahir quan escoltava el discurs del candidat a
president del Govern de les Illes Balears, no sé si era a l’any
2007 o a l’any 1999. Ho dic perquè no va ser un discurs propi
d’un candidat a president del Govern, que ho va ser durant
quatre anys i que, per tant, no li ve de nou. Li ho dic amb tota
sinceritat, però també amb tot el respecte del món. La gent avui
en dia espera més coses, sobretot si ja és una persona amb certa
experiència per la feina que ha fet o que es proposa fer. 

En la meva opinió va ser un discurs excessivament
generalista, no va entrar mai a concretar ni a donar solucions ni
que fos a mena d’exemple. Contínues mencions a qüestions que
avui en dia es donen per assumides, com el consens, el diàleg,
etcètera. Vostè, sincerament, tant una cosa com l’altra les haurà
de menester en grans quantitats. Moltes repeticions de certes
expressions com “seguretat”, “estabilitat”, com si tengués pànic
d’alguna cosa. A Formentera deim que “allà on més por hi tens
és allà on primer caus”. Per tant, aplicant aquesta dita de
Formentera, començam bé si ja pateix inconscientment per
l’estabilitat del govern.

Discurs citant els temes o les àrees de manera general i amb
frases que la gent ja està cansada d’escoltar. Citava per
exemple, “palAliar la insularitat”, “diversificació del sector
serveis”, “potenciar el turisme”, “potenciar l’educació”,
“prioritzar la formació dels joves”, “fer milers d’habitatges
socials”, “potenciar el transport públic”, “no donar l’esquena
als que no l’han votat”, “immigració necessària”, ... En
definitiva, totes les coses que la gent ja ha escoltat mil vegades,
però per a les quals espera solucions des del govern que és el
que ha d’assumir les seves responsabilitats.

He de dir també, per altra banda, que estic molt d’acord en
dues de les coses que vostè va mencionar. La primera feia
referència a la baixa participació que s’ha donat en aquestes
eleccions, deia vostè que la gent no ha anat a votar i que a això
li hem de posar remei tots. Jo també li contaré una història d’un
alAlot amic meu que em vaig trobar el dia de les eleccions. Li
vaig demanar si no anava a votar, em va contestar que no, que
preferia anar-se’n a la platja. Li vaig explicar que era necessari
que participés, que tots érem importants, etcètera, ell em va
interrompre i em va dir textualment, “passo de tot, tanmateix
després ho arreglau entre vosaltres com us dóna la gana”. Li
vull dir amb això que assumint les lleis electorals, millorables

avui en dia com tot en aquesta vida, és molt difícil explicar a la
gent què ha passat i per què no té responsabilitat de govern el
partit més votat. Des de la perspectiva que dóna la distància, la
conformació del govern que entrarà, que havia de ser en base
a eixos de programa i no de cadires, ha semblat, i li ho dic
honestament, tot el contrari. Sincerament, i li ho dic també
modestament, que ens vagi bé a tots per al bé de tots. Per cert,
l’altre dia em vaig tornar a trobar aquest amic meu i em va dir
que mai més en la vida aniria a votar.

La segona cosa amb la qual estic d’acord amb vostè és que
es parteix d’una economia sòlida i que hi ha una bona base per
començar a treballar, això és veritat. Totalment d’acord. Però
en part aquesta bona situació és deguda a la feina que s’ha fet
des de tots els nostres càrrecs de responsabilitat, començant
pels senyors que avui estan asseguts aquí, als bancs blaus
encara, i pel president del Govern balear aquests darrers anys,
el Sr. Jaume Matas. 

Com a diputat del Parlament de les Illes Balears i portaveu
de l’Agrupació Independent Popular de Formentera, he de fer
una anàlisi del discurs del candidat a president, ja ho he fet,
però la part més important del meu torn la dedicaré a
Formentera, illa a la qual jo represento i a la qual em
compromet a defensar sempre que tengui l’oportunitat de fer-
ho. Miri, Sr. Antich, que li ho he posat fàcil, crec que més fàcil
era impossible i li diré per què. En primer lloc la presidenta del
Parlament em va citar a consulta per proposar president o
presidenta com a portaveu de l’Agrupació Independent Popular
de Formentera, la qual cosa agraesc, ja que ha passat per
primera vegada en la història d’aquest parlament. No li vaig
proposar cap candidat i li vaig dir que votaria segons els
compromisos que escoltés per a Formentera. 

En segon lloc, per tal que Formentera tengués més
protagonisme i més veu dins el Parlament, tots els temes de
Formentera durant els darrers quatre anys em va tocar defensar-
los a mi, de la qual cosa n’estic molt orgullós, idò bé, perquè
encara tengués més protagonisme i més veu dins el Parlament,
vaig fer de manera obligada la meva adscripció al Grup Mixt,
també ho vaig fer per facilitar les coses al govern d’esquerres
que previsiblement sortirà, perquè no hi hagi cap tipus d’excusa
per portar inversions cap a Formentera. Ho vaig fer també per
facilitar el diàleg entre ajuntament, consell i Govern balear. I
finalment ho vaig fer també perquè sempre he defensat que el
diputat per Formentera, pel fet de ser únic, ha d’estar per
damunt dels colors polítics del consell, de l’ajuntament i també,
evidentment, de la resta d’administracions.

Com a diputat de l’Agrupació Independent Popular de
Formentera som lleial i agraeixo a tots els partits que em varen
donar suport, però per damunt de tot som lleial a Formentera.
Per tant, com a diputat per Formentera he donat dues passes
endavant sense esperar res a canvi. Només les he donades
pensant que per a Formentera vull el millor, mani qui mani. Idò
bé, què em trob ahir? ..., no m’ho trob jo, s’ho troba l’illa de
Formentera. Recordi que cada vegada que li xerrarà aquest
diputat, li xerrarà l’illa de Formentera i tots els seus habitants.
Idò bé, li explicaré, primera passa enrera, li record les
negociacions pel diputat, allà on hi anava l’exigència o el
compromís de nomenar un conseller del Govern balear per
Formentera. Vostè va dir que d’això res de res, ara li han fet dir
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a l’actual alcalde de Formentera que només era una voluntat per
ambdues parts. Jo també he xerrat amb l’alcalde de Formentera
i sé el que m’ha dit. Però bé, si hi ha voluntat per ambdues
parts, què espera per complir aquesta voluntat? És la voluntat
del poble de Formentera. A sobre diu que no es preocupin, que
Formentera tendrà veu dins el Govern balear. Clar que tendrà
veu, la veu de qui ara mateix li està xerrant, triada per la
majoria dels formenterencs i les formenterenques. No entenc
per què està cercant desesperadament una consellera del
Govern balear de l’illa d’Eivissa i no li vol donar a Formentera
el mateix. L’Estatut diu que els dos consells tenen el mateix
estatus jurídic i són del mateix nivell, encara que no ho hagués
dit l’Estatut, què té Eivissa que no tengui Formentera?

Segona cosa que em trobo, segona passa enrera. Avui li
parlo del Grup Mixt, adscrit aquí com li he dit abans de manera
obligada i xerrant la meitat del temps que podria fer si tengués
grup propi, com he demanat. No he pogut fer grup propi, grup
que hagués estat la veu de Formentera, la veu directa de
Formentera dins el Parlament per primera vegada en la història,
com a grup independent i no dins el Mixt. En canvi, utilitzant
els mateixos raonaments i el mateix Reglament, després de mi
xerrarà Unió Mallorquina que sí que ha pogut fer grup propi
gràcies a la cessió d’un diputat, en les mateixes condicions que
jo demanava. No hi ha excuses que és el Reglament o que és la
Mesa, el Govern que vostè presidirà té la majoria a les dues
bandes. Li demano també que ho expliqui a l’illa de
Formentera.

I tercera passa enrera i per a mi més important. Vaig dir que
esperaria els compromisos amb Formentera per emetre el meu
vot. Torn a repetir, més fàcil impossible. Idò bé, dels 53 minuts
que va durar el seu discurs ahir, es va referir a Formentera 37
segons, per dir que li donaria una atenció especial, com és molt
evident, i li donaria competències, competències que per cert
ja estan donades per llei. Per tant, no les hi ha de donar, les ha
d’acceptar el Consell de Formentera. No va citar cap projecte
concret, ni un, ni va donar cap solució concreta als problemes
que patim i que espero que vostè conegui. No va fer cap
referència a cap iniciativa que pugui ilAlusionar la gent de
Formentera, la gent que vostè diu que li prestarà una atenció
especial, en canvi, ho vaig escoltar bé, sí que va anomenar els
projectes de la Platja de Palma, del nou Hospital de Son
Dureta, del tramvia, etcètera. Ara no val que a la rèplica em
digui que no es pot dir tot i em contesti citant alguns projectes
que li passaran per escrit. Tenia tot el temps que va voler, tot el
temps del món, però el més important era que havia de sortir
sense que l’obliguessin a dir-ho.

Per acabar i abans de dir-li què votaré, li vull recordar
algunes coses que no hem d’oblidar durant aquests quatre anys,
durant els quals espero sincerament que treballem junts per
Formentera. No ha d’oblidar els antecedents del seu anterior
govern, 1999-2003, Formentera va ser a nivell de realitats molt
pobra. En inversió només és destacable el pressupost que va
posar dins el Consorci Formentera, uns 12 milions d’euros. Li
vull recordar que durant aquesta legislatura que avui acaba,
s’han invertit a Formentera 74 milions d’euros. Esper
sincerament que vostè continuï en aquesta línia.

No ha d’oblidar tampoc que la llista autonòmica més votada
va ser la d’Agrupació Independent Popular de Formentera, per

voluntat de tota la gent de Formentera. Per tant, són les accions
que consten dins aquest programa les que espera la gent que es
realitzin. Concretament són 134 accions que li faré arribar, així
com també vaig fer arribar a tots els consellers de l’equip de
govern que avui cessen, i tenc testimonis d’això. El més lògic,
és evident, si hem de respectar la voluntat del poble, és que
vostè i el seu equip, modestament i amb ganes de fer feina,
assumissin les accions proposades a nivell autonòmic per la
llista més votada, com és de justícia. No oblidi tampoc que a
part de ser la llista d’AIPF la més votada, l’acusament directe
que el Partit Socialista a Formentera té són 670 vots. A mena
de reflexió li he de dir que l’Agrupació Independent en té
1.800. I els seus socis de govern, Unió Mallorquina i altres
grups, no tenen representació a l’illa de Formentera.

Per acabar en to positiu la intervenció li recordaré, ja que
vostè no ho va dir ahir, les accions més importants que haurà de
portar endavant a l’illa de Formentera d’acord amb el programa
de la llista més votada. En diré algunes, no diré les 134:
instaurar la policia autonòmica, nous plans d’embelliment en
els nuclis urbans, pla integral de soterrament de les línies
elèctriques i telefòniques -defensades també pel partit que ha
guanyat el Consell de Formentera-, potenciar el transport de
mercaderies entre Eivissa i Formentera, pla integral de
desestacionalització turística, residència assistida per a la
tercera edat, centre de dia, Museu de Formentera, centre nàutic
a La Savina i polisportiu, recinte firal polivalent, cooperativa
de Formentera, vials de circumvalAlació dels cascs urbans, pla
de recuperació de Ses Salines, etcètera. Aquestes són algunes,
molt poques, de les coses que ens hagués agradat sentir i que no
hem sentit, no només jo, la gent de Formentera. Totes les altres,
fins a 134, són al programa que els repartiré.

Per acabar, tal vegada hagi estat un discurs dur i poc
adornat, però ha estat un discurs realista, cregui’m, però
reflectim la realitat existent a dia d’avui. Una realitat optimista
a Formentera amb la feina feta durant els darrers quatre anys.
Però en aquest discurs no hi cabien floretes ni adjectius
superflus. Hem de dir les coses tal com són, segons les
necessitats de Formentera. Sincerament crec que ha de
continuar la línia marcada els darrers quatre anys.

Sr. Antich, si treballa per Formentera em trobarà sempre per
ajudar-lo en allò que faci falta, sempre. Si es perd en
generalitats i discursos que no solucionen res, com va fer ahir,
no li ho perdonaré ni jo ni el poble de Formentera. Vostè
mateix ha fet que el voti en contra, mentre jo he donat dues
passes endavant, les que he citat, vostè n’ha donat tres enrera,
també ja ho he explicat. Per tant, en contra de Formentera. El
meu vot en contra d’avui li ha de servir per posar-se a fer feina
demà mateix per Formentera i continuar solucionant els
problemes, com s’ha fet durant aquests quatre darrers anys pel
Govern presidit pel Sr. Jaume Matas i tots els seus consellers,
demostrant conèixer els problemes de Formentera i estimant
l’illa. Formentera, Sr. Antich, li ho agrairà.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula la Sra. Maria
Àngels Suárez per un temps de 15 minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El debat
d’investidura és un moment obligat per parlar de futur, de qui
presidirà aquesta comunitat, de com ens governarà i de quin
model de societat es vol impulsar. 

Però permeteu-me en aquesta primera intervenció d’una
diputada d’Eivissa pel Canvi a la cambra, fer una reflexió sobre
el passat, una reflexió essencial per poder entendre la nostra
posició i la nostra actitud present. Eivissa ha viscut durant la
legislatura que acaba una forta mobilització, una mobilització
positiva que ha fet sortir al carrer milers de persones i que ha
aconseguit entre altres coses afeblir els més que visibles lligams
caciquistes que encara perviuen a la nostra societat. 

El resultat de les eleccions és l’expressió final del
cansament dels eivissencs i de les eivissenques d’una forma de
governar. Una forma de governar basada en la prepotència, el
menyspreu a la ciutadania, la criminalització de la discrepància
i la supeditació dels interessos generals als particulars i
partidistes. És així mateix l’expressió que una bona part de la
societat considera absolutament inviable un model
desenvolupista que deixava la nostra terra sense futur. Aquesta
forma i aquest fons de governar van dur a Eivissa a una situació
d’emergència democràtica, socioeconòmica, cultural i
mediambiental, que és el punt de partida d’Eivissa pel Canvi.
Un moviment plural que sorgeix dels ciutadans i de les
ciutadanes independents, a la qual se sumen les formacions
polítiques d’Alternativa Esquerra Unida i Els Verds, Esquerra
Republicana i Entesa Nacionalista i Ecologista. La intensa
feina, la capacitat de generar ilAlusió i l’oferiment d’una
alternativa política creïble ens ha duit fins aquí. Vostè, Sr.
Antich, ho sap molt bé perquè una part d’aquest camí l’hem fet
junts, amb els seus companys i companyes d’Eivissa i és la
nostra voluntat continuar fent-ho.

És per tant encoratjador sentir aquí que se’ns ofereix una
altra manera de governar i un altre model de desenvolupament.
Em ve a la memòria la desafortunada frase de la Sra. Estaràs
quan en arribar al Govern l’any 2003 va dir: “a Balears hem
tornat a menjar”. Doncs bé, a Eivissa, i m’atreviria a dir que a
les altres illes també, des del dia 27 de maig tornam a respirar.
Deia que ens agrada sentir que se’ns ofereix una altra manera
de governar i un altre model, i hem d’afegir que hem trobat
coincidències fonamentals en la concepció de govern i en les
línies programàtiques bàsiques. Ens identificam en la
consideració de la negociació, el diàleg i el consens com a
eines bàsiques d’enteniment i bon govern. La repetició de la
paraula i el concepte “pacte” al llarg del seu discurs, referint-se
a temes crucials, competitivitat, habitatge, llengua, és
l’expressió d’un necessari tarannà que tan absent ha estat els
darrers anys. Podem dir el mateix pel que fa a la identificació
i priorització dels principals problemes de la ciutadania i les
línies d’actuació ofertes. Estam segurs, Sr. Antich, que té
present que sovint els problemes generals de Balears tenen a
Eivissa la seva versió augmentada i no corregida i que per això
es fan necessàries mesures compensadores.

Consideram rellevant l’aposta que ha expressat per a la cura
del territori, especialment perquè suma al seu valor propi
l’afegit d’esdevenir garantia del futur socioeconòmic. És hora
ja d’establir una connexió permanent entre territori i turisme.
Hem d’oblidar la concepció de les Illes com àrees
metropolitanes sense solució de continuïtat, defensada pel
govern anterior i per la seva política anterior, la seva política
territorial i d’infraestructures. Confiam així mateix, Sr. Antich,
que amb vostè de president, Eivissa deixi de ser excepcional
des del punt de vista de la tolerància, de la legislació
urbanística. Creim prioritària la lluita per la diversificació del
sector serveis i la desestacionalització. No hem d’oblidar que
el monocultiu turístic té també a Eivissa la seva màxima
expressió. 

Un altre assumpte transcendental és l’ocupació, garantia
d’inserció i de cohesió social, entesa aquesta ocupació en una
quàdruple vessant, activitat laboral front d’atur, qualitat de la
feina front de precarietat laboral, seguretat de la feina front de
sinistralitat i formació front a la manca de qualificació. Tots
són assumptes cabdals, però volem fer un especial esment als
índexs de sinistralitat laboral a Eivissa. Tenim el trist honor
d’encapçalar les llistes d’accidents laborals de la comunitat
autònoma i de l’Estat espanyol. Estam segurs que es posaran els
mitjans perquè això deixi de ser així.

Compartim també la convicció de la necessitat d’un pla de
xoc a l’educació i a Eivissa s’expressa en importants
deficiències i insuficiències d’infraestructures i altes taxes de
fracàs escolar, probablement les més altes de la comunitat. Ens
agrada que es torni a parlar sense complexos d’educació
pública. 

I parlant de serveis públics, ens felicitam de la prioritat que
a la sanitat i als serveis socials es vol donar des del seu govern.
Coincidim en la seva decisió d’aturar la construcció de Son
Espases i apostar per un nou Son Dureta. Som coneixedors de
la seva sensibilitat cap a les mancances en infraestructures
sanitàries a la nostra illa. Així mateix ens trobarà al seu costat
en el desenvolupament ben dotat de la valuosa Llei de
dependència.

Creim prioritària l’elaboració d’una llei del sòl que ajudi a
aturar els processos especulatius i sigui eina fonamental per
afrontar els problemes de l’habitatge. Només com exemple, a
Eivissa els preus de l’habitatge nou han pujat gairebé un 30%
més que la mitjana de Balears. Un bon complement serà la Llei
de barris que ajudarà a donar solució a zones tan
emblemàtiques i tan necessitades d’actuacions com és el cas de
Sa Penya a Vila.

Volem fer un esment especial a l’apartat de la mobilitat.
Coincidim que és necessari superar la política de les grans
infraestructures i apostar per la diversificació de la xarxa
secundària i, sobretot, pel transport públic. Eivissa, com tothom
sap, ha sofert una ferida irreparable en el seu territori, amb unes
autovies sobredimensionades i innecessàries. Esperam amb
gran interès les anunciades auditories, tècnica i econòmica, que
hem inclòs en els acords de govern. Els eivissencs i les
eivissenques necessitam saber si des d’un punt de vista tècnic,
aquestes obres eren adequades i servien a l’interès general i en
tenim molts de dubtes; i des d’un punt de vista econòmic, com
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s’han gastat els diners de tothom i a més a més ens hipotecaran
durant molts d’anys. Però a Eivissa també s’ha obert una altra
ferida que ha afectat la dignitat de les persones. Aquesta no es
pot retornar perquè mai no s’ha perdut, però sí que estam
segurs que el seu govern, Sr. Antich, repararà el menyspreu
moral de què han estat objecte molts dels propietaris expropiats
i farà justícia amb el pagament dels deutes pendents per part de
l’administració.

En darrer lloc, una imprescindible referència a la
constitució del nou Consell de Formentera. Donem la
benvinguda al seu compromís perquè aquesta nova institució
compti amb recursos suficients i es faci un àgil traspàs de
competències que li permeti en un breu període de temps
funcionar a ple rendiment.

Finalment, pensem que el nostre discurs ha estat clar.
Tindrà, Sr. Antich, el suport de les diputades d’Eivissa pel
Canvi i el tindrà no com un simple compliment d’un acord pre-
electoral, sinó fonamentalment perquè creim en el seu
compromís, amb una altra manera de governar aquesta
comunitat i amb un model sostenible des d’un punt de vista
socioeconòmic i mediambiental per a les Illes.

Sr. Antich, les diputades d’Eivissa pel Canvi contribuirem
a l’estabilitat i a la governabilitat d’aquesta nova etapa des del
compromís i la lleialtat, i estam segures que tindrà molt present
que els aires de canvi que han fet possible aquesta nova majoria
i aquest nou govern han bufat des del sud.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Ara té la paraula el
representant d’Unió Mallorquina Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En primer lloc
saludar tots els diputats i diputades, els nous i els antics, i
desitjar-los molts d’èxits.

Avui decidim si es dóna suport o no al president de govern
i a tot un programa (...). I es fa, com s’ha fet sempre en aquesta
terra, com s’ha fet sempre al 90% de les democràcies
parlamentàries, a través dels representants de la sobirania
popular. Es fa a través dels parlamentaris. Trenta anys
d’aquestes regles democràtiques, amb el suport de la
Constitució, amb el suport d’una llei orgànica, han donat èxit
i prosperitat a aquest país. Des del meu grup, des d’Unió
Mallorquina, les reafirmam i ens mantenim en aquesta bondat
de les regles democràtiques.

També avui iniciam una legislatura i comença una nova
etapa. Des d’Unió Mallorquina ens feim una pregunta, que tal

vegada és bo que ens facem tots els grups; en dos mesos ha
canviat dràsticament la societat mallorquina, la menorquina i
l’eivissenca, hi ha hagut un gran traspàs electoral, hem de
canviar dràsticament el model de país? Creim sincerament que
no. Sí que s’han de fer reformes i, per tant, Sr. Antich, quan
vostès ens parla de reformisme, que és una cosa en la qual li
donam total i absolut suport, sí que s’han de fer modificacions,
correccions de disfuncions del model social, del model
econòmic, però a nosaltres, des d’Unió Mallorquina, ens
agradaria que aquestes reformes fossin concretes, específiques
i sobretot donassin solucions a les disfuncions que ha tengut el
sistema.

Per tant -insistesc-, ens agrada quan ens parli de canvi
tranquil, de consensos, ens agrada que ens parli de comptar
amb els agents socials, de comptar amb la societat, de comptar
amb els empresaris, de comptar amb els autònoms, perquè és
així com es dóna contingut a un benestar social que hem tengut
en aquesta terra i és així com s’eviten sorpreses. I aquesta feina
-insistesc- l’hem d’enllestir amb una societat civil, que en
aquesta terra ens podem felicitar perquè tenim una societat civil
poderosa. Fa un parell de mesos sortien estadístiques i és dels
llocs de l’Estat aquí on es creen més empreses, hi ha més altes
a la Seguretat Social, autònoms, etc., i d’això ens n’hem de
felicitar. I des d’Unió Mallorquina creim que el que ha de fer
el Govern, i així li donarem suport, és acompanyar aquesta
societat civil, ajudar aquesta societat civil, escoltar aquesta
societat civil. 

Per tant, també creim -i ho volem dir- que s’ha de treballar
conjuntament amb totes les forces polítiques, s’han d’intentar
acords amb totes les forces polítiques, hi ha una força política
que probablement estigui a l’oposició, que ha estat votada pels
ciutadans, que és molt votada pels ciutadans, i creim que el
govern ha de colAlaborar amb aquesta força, amb aquest partit
i sobretot el meu grup, Unió Mallorquina, volem dir que no
hem de refer cap pont perquè els ponts hi són. El meu grup, que
és una opció central, té ponts amb tota, amb tota la societat
mallorquina, per la simple raó i responsabilitat política que una
opció central ha de fer el que faci falta per al país.

S’ha parlat també, i creim que és una necessitat, creim que
és una necessitat, donar prestigi a l’activitat política. Per cert,
per donar prestigi a l’activitat política hem de fer el possible
per donar prestigi a la Constitució, les lleis electorals, etc. I per
això també li proposaria, per començar, donant exemple al
Parlament que és la institució que demostra la sobirania
popular, un pla de valoració de les institucions democràtiques
i de difusió d’aquestes mateixes institucions democràtiques
començant pel Parlament, perquè cal fer pedagogia perquè la
gent entengui com s’elegeixen els presidents, com es fan les
eleccions, quines són les competències d’unes i d’altres
institucions. Això és una necessitat, guanyarem en valors
democràtics i guanyarem en participació social a l’hora de les
eleccions.

Discrepància amb les altres forces polítiques sí,
confrontació no. Des del nostre grup no trobaran aquesta
confrontació, i ho dic avui ja com a primer dia.

També crec encertat el seu discurs quant a l’estructura
parlant de consensos bàsics, en majúscules -diu vostè- i de
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pactes bàsics. Per al Grup Unió Mallorquina no hi ha res més
bàsic -vull seguir el camí que vostè ha marcat-, no hi ha res més
bàsic que el que afecta el país i la seva gent. Per tant, seguint
també amb la seva tònica de pactes, miri, li oferesc una passa
més endavant, o sigui, els pactes en necessiten sempre un altre,
són bilaterals o plurilaterals, en el cas d’Unió Mallorquina,
avui, de manera políticament humil, una gran passa, ja no un
pacte, un compromís, el meu partit, el meu grup, Unió
Mallorquina, li ofereix un compromís unilateral sense demanar
absolutament res a canvi d’augment de l’autogovern. Per a
nosaltres, vostè ho va citar en darrer lloc i va fer una cita
important, per a nosaltres és el primer. 

Hem d’aprofitar l’oportunitat històrica que dóna un govern
que té bona sintonia amb el Govern central i un nou Estatut,
també vull dir aquí avui i agrair als partits polítics PSOE, PP i
Unió Mallorquina, que varen fer possible aquest estatut. Això
les generacions futures ens ho agrairan i ho agrairan. És un bon
exemple de com es pot avançar. Per a nosaltres és una qüestió
de país, que va per damunt dels interessos del partit, dels
interessos de les diferents opcions polítiques, però és
imprescindible. Desenvolupar l’Estatut és imprescindible. Per
això tendrà tota la colAlaboració, farem els viatges que faci falta
al Govern central, a Madrid, allà on faci falta per desplegar
aquest estatut. Fa tres o quatre mesos que és vigent, s’han de fer
aquestes comissions mixtes, s’han de fer els convenis, hi ha
convenis que fa cinc mesos que estan per firmar i s’han de
firmar i finalment, hem de tenir aquest règim econòmic del qual
tant hem parlat tots els partits, quan estan al govern o quan
estan a l’oposició. Idò així, tots estam d’acord que esperam
tenir aquesta llei de règim econòmic balear. S’han de transferir
les competències i hem de superar d’una vegada per totes el
greuge històric existent. Amb això crec que ens podem
entendre tots, tots els partits en un moment determinat hem dit
que hi havia un greuge històric de finançament en aquesta terra.
Arreglem-ho, arreglem-ho, tenim l’oportunitat, li oferim tota la
colAlaboració en aquest sentit i li deim que és una prioritat per
a Unió Mallorquina. 

No afecta només el país, no ens equivoquem. El
desenvolupament de l’Estatut afecta els ciutadans i ciutadanes
d’aquesta terra, afecta les escoles, afecta la sanitat, afecta les
carreteres, afecta la vida quotidiana, d’això que hem parlat i
que nosaltres també el felicitam per preocupar-se dels
problemes ciutadans del dia a dia, però és clar, els ciutadans
ens demanaran que ens n’hem de preocupar, sí, però a més, els
ho hem d’arreglar i així a més ens felicitaran. Una bona eina és
aquest desenvolupament de l’Estatut. 

Evidentment, també com no, els temes d’identitat. El
mallorquinisme polític, és normal que el Grup Unió
Mallorquina es preocupi per la cultura, per la llengua del nostre
país. Ja varem dir que per a nosaltres l’anglès és prioritari. Tota
societat desenvolupada, si hom va de viatge tothom parla
anglès, el parla i l’escriu, aquí no és així, però a ningú no se li
ha ocorregut, enlloc, que això vagi en detriment de la seva
llengua pròpia. I això és el que demanam, que el que passa a
altres llocs desenvolupats passi aquí i. evidentment, que als
mitjans de comunicació públics hi hagi també aquesta pluralitat
i aquest suport a la nostra llengua. Això és una cosa que ja no
hauria de fer falta dir-ho. És quasi una obvietat.

També dins el país, perquè nosaltres ho posam, hi ha els
temes d’immigració. Aquí jo els demanaria un exercici de
realisme. Quan parlam de territori tothom està d’acord a dir
“no, és que el territori, els recursos són limitats, la pressió forta
i, per tant, hem d’anar aturant” i parlam de temes de
sostenibilitat. Jo crec que també tots estarien d’acord a dir “no,
és que en temes de construcció, grans infraestructures hem de
ser sostenibles”. Bé, idò des del nostre grup creim en matèria
de creixement demogràfic els recursos són igualment limitats
i també proposam que s’apliquin les mateixes regles de
sostenibilitat.

Les regles bàsiques: legalitat i ilAlegalitat. Hem de lluitar
contra la immigració ilAlegal. Per què? Perquè igual que s’ha de
lluitar contra el frau fiscal, contra la corrupció, s’ha de lluitar
contra una activitat ilAlegal com és la immigració. S’ha de fer
amb drets dels immigrants sí, però també amb obligacions, com
qualsevol ciutadà mallorquí, mallorquina, menorquí,
menorquina, eivissenc. Com?, fins on? -formenterencs també,
eh?- I fins on? Idò, segons les necessitats del país, així de clar.
Segons les necessitats del país i segons la capacitat de rebre
gent que tengui el país, també així de clar. I integrar, on?
Perquè, és clar, els hem d’integrar, tots hi estarem d’acord, però
on? No, la societat nostra no és Austràlia, no és Dinamarca,
amb tots els respectes, és Balears. I què hi ha a Balears? Una
llengua especial, una cultura especial, uns valors democràtics
que ens ha costat molt mantenir: tolerància, igualtat entre sexes,
etc., i això s’ha de fer. S’ha de fer això, no és fàcil, però s’ha de
fer.

Després, per a nosaltres, per al nostre grup, també, seguint
aquest camí que vostè ens marca amb pactes i que nosaltres a
més li oferim un compromís totalment i absolutament
desinteressat, hi ha el de territori. Territori sostenible. També
vull dir avui que des del nostre grup, en aquesta legislatura,
s’ha donar una passa importat en les infraestructures, en el
dèficit d’infraestructures que hi havia en aquesta terra. S’ha
donat, almenys aquí a Mallorca, el nostre grup ha d’agrair que
això s’hagi fet així, s’han fet moltes carreteres, s’ha fet
transport públic, metro, etc., i hem de continuar aquest camí, no
amb quantitat, no amb quantitat, però sí amb qualitat. Per tant,
com més prest firmem el conveni amb Madrid millor.

I en territori jo els proposaria... els grecs, els patrons de
bellesa grecs són quasi de manual, és una cultura que va crear
uns patrons de bellesa que jo crec que són admesos en totes les
cultures i en tota la història de l’art. Aquí els proposaria també
l’harmonia, la proporció, l’equilibri. Això és el que hem de fer
amb el territori, qualitat front de quantitat, i parlant de pactes
aquí també és ben necessari fer un pacte perquè ni el legislatiu
tot sol arreglarà la forta pressió urbanística, ni el legislatiu tot
sol, ni els consell ni els ajuntaments, perquè, en aquest aspecte,
també siguem realistes, les competències urbanístiques estan
molt repartides i estan repartides perquè la Constitució ho diu
així i hi ha nombroses sentències que ho repeteixen.

Per tant, més que mai hem de fer un esforç en aquest sentit.
No és normal que passi any rere any i duguin retard d’adaptació
a lleis bàsiques com pugui la d’espais naturals o la de sòl rústic
i hi hagi més de la meitat dels ajuntaments de Mallorca que no
s’hi han adaptat. Per tant, noves lleis, vostès saben que hem
estat els primers a proposar-les, però no només a proposar-les,
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a redactar-les. En aquesta cambra hi ha proposicions de llei, de
la llei de paisatge, de la llei del sòl autonòmic i del síndic del
territori, i el paisatge -insistim des del nostre grup, Unió
Mallorquina, jo crec que ha estat també compartit...tot el tema
de medi ambient dels diferents governs-, el paisatge és un bé
econòmic per a aquesta terra. El paisatge és un bé econòmic i
per tant, l’hem de tractar bé i l’hem de mantenir i l’hem de
promocionar. 

Per tant, aquestes lleis sí, són necessàries, s’han de fer i com
més prest millor. Ara bé, no hem de fer més lleis de les
necessàries perquè el territori necessita també seguretat
jurídica. Jo els puc dir que si miren estadístiques de llicències
no es va construir tant, ni es varen demanar tantes llicències
quan s’anunciaven públicament moratòries. 

Per tant, passa rere passa, les normes imprescindibles, però
sobretot seguretat jurídica, estabilitat normativa i també, dins
territori, reconversió territorial, també inclou la turística. Tenim
una bona ocasió, hi ha zones de reconversió aprovades amb el
Pla territorial i, sobretot, hi ha el Pla general, hi ha el Consorci.
Aquí sí que podem passar de les voluntats polítiques als fets,
basta posar-hi els recursos. Demanam que el més prest possible
es doti aquest consorci dels recursos per fer reconversió
turística perquè a Mallorca, a Menorca, a les Pitiüses ens
coneixen, entre moltes altres coses, pel turisme, i si nosaltres
som capaços, si aquest govern és capaç de fer encara que sigui
una mínima reconversió turística serem capdavanters a tota
Europa. Per tant, és un dels temes que, a part de voluntat
política, hi hem de posar recursos, hi hem de posar solucions.

També, molt ràpidament, dins territori, per què no?, el tema
de l’habitatge, l’accés a l’habitatge és un dret bàsic. La nova
llei del sòl ha avançat en aquest tema amb el tant per cent
d’habitatges de protecció oficial, però ens tornam topar amb
l’adaptació a la llei perquè si els ajuntaments no van dient,
perquè així ho preveu la llei, i s’adapten on es pot situar aquest
30% d’habitatge públic, senzillament, es quedarà damunt el
paper.

Per tant, insistesc, modificacions les mínimes, lleis les que
facin falta, però les mínimes, però sobretot el compliment de la
norma. La gran revolució -i a nosaltres no ens agrada emprar
aquesta paraula “revolució”-, la gran revolució en temes
territorials és precisament el compliment de la llei i si no ens
agrada, canviem-la, però primer el compliment.

Tercer eix, compromís també de suport sense cap tipus de
condició, la qualitat de vida i la prosperitat d’aquesta terra.
Aquí sí que hi ha d’haver continuïtat, aquí sí que hi ha d’haver
continuïtat, amb les correccions que facin falta, però hi ha
d’haver continuïtat, perquè en aquesta terra hi ha hagut un
creixement, hi ha una qualitat de vida i això ho hem de
mantenir. Ens felicitam que el Sr. Antich parli de creixement
econòmic sense cap complex; el Grup Unió Mallorquina, també
amb majúscules, vol creixement econòmic, això que de vegades
senties a dir, no, no, és que no hem de créixer, no, no, escolti,
sí que hem de créixer: jo no he vist cap país, cap líder de cap
partit a tot el món que digui que el seu país no vol que creixi.
Però hem de créixer en qualitat, hem de créixer en nova
ocupació, en noves tecnologies, en investigació, en formació,
etcètera. 

Miri, fa dos, tres dies, la Universitat de Madrid va treure
amb l’INE, amb l’Institut d’Estadística, unes estadístiques amb
l’ocupació qualificada a Espanya, nosaltres som els tercers per
la cua, només estan pitjors que nosaltres Canàries i Castella i
Lleó. Hem d’invertir en formació, també ho va dir en el seu
discurs, i hi estam totalment i absolutament d’acord, en
formació, en educació, etcètera.

Per tant, Unió Mallorquina creim en el creixement
econòmic, creim en la creació de riquesa, creim que ajuda a
aquest creixement econòmica, creació de riquesa, sempre
equilibrada amb el consum de territori, la confiança
empresarial. Creim en la seguretat jurídica, en l’estabilitat del
Govern. Una bona passa per al creixement, creixement així
com pertoca, és que hi hagi estabilitat, que hi hagi confiança
empresarial, que la gent vulgui fer negocis que donin ocupació,
que donin valor afegit a la societat. Per tant, també ens agrada
i molt quan ens parla de societat emprenedora, d’autònoms, de
facilitar l’activitat empresarial. També fa uns mesos va sortir la
quantitat de burocràcia o traves administratives que hi havia per
constituir, per fundar empreses a Espanya, l’Estat estava, però
bé, hi havia moltíssims de països en el món que eren molt més
àgils, i aquí també es pot avançar en aquest esforç i no costa
doblers, només s’ha de fer més eficàcia, s’ha de fer més
eficiència. Millora de competitivitat, evidentment, també de
competència, per què no?, la competència s’ha de millorar.

I després també ens agrada que ens parli de classes
mitjanes, ens agrada, encara que siguin influents, perquè jo
també conec la tercera via d’Anthony Giddens, i ens agrada que
les classes mitjanes siguin cada vegada més grosses, perquè les
classes mitjanes són la columna vertebral de l’Estat, del poble,
i concretament dels pobles sans, perquè si es crea riquesa i es
crea riquesa a base de les classes mitjanes, no importarà
repartir-la la riquesa, perquè ja creixerà repartida.

També li volem dir que en activitat turística, aquí sí que
també hi ha d’haver una continuïtat. S’ha fet una bona labor, hi
ha d’haver una continuïtat en aquesta activitat turística. Aquí
també és una font de creació de riquesa i s’ha de comptar i
participar amb tots els sectors, directament i indirectament, i
vull dir que indirectament quasi tots els sectors de l’economia
balear formen part d’aquesta activitat turística. 

S’ha de parlar també, i vostè en va parlar, de noves formes
de turisme, tot i que sabem que són complementàries, no
substitutives del sol i platja: turisme cultural, patrimoni,
patrimonial, tenim castells, tenim talaiots, tenim zones
arqueològiques que podrien ser una manera d’atreure un cert
turisme minoritari. I de vegades ens anam de viatge i feim 500
quilòmetres per veure unes runes arqueològiques que, tal
vegada, les tenim a la nostra terra a 500 metres.

En el tema de sanitat, li vull dir que per a nosaltres també és
un tema bàsic. I quant a una cosa concreta que ha dit de Son
Espases, a nosaltres, si és temporalment, ens pareix bé
paralitzar una cosa, però també ens pareixerà bé solucionar; és
a dir, si és temporal perfecte, però després s’ha de trobar la
solució, hem de donar una alternativa, perquè és un hospital
públic i necessitam l’alternativa. Crec que serà un bon moment
en tornar d’aquest curs polític.
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Després hi ha tota una sèrie de conceptes que no només ens
agraden sinó que subscrivim i, a més, consten en els nostres
programes des de fa anys, han citat moltes vegades el tema de
família. Nosaltres creim que si hi ha una institució bàsica en la
història de la humanitat és, precisament, la família i per tant
hem de donar suport a qualsevol ajuda, aquests dies n’hi ha
hagut del Govern central, s’han de millorar. Crec que tots
podríem coincidir a fer un homenatge als padrins i padrines que
han fet de guarderia, han educat els alAlots, ens els han
acompanyat, per tant, suport a la família, suport a la família en
tots els seus vessants.

Després hi ha una paraula que evidentment nosaltres havíem
de citar, i vostè ha citat, és la igualtat d’oportunitats.
Evidentment, un partit lliberal com nosaltres, nacionalista,
igualtat d’oportunitats, mateixos drets i obligacions a tothom
crec que és una eina importantíssima a l’hora d’aplicar el
Govern. I principi bàsic també de creixement econòmic, sí,
però que sigui equilibrat amb la protecció del territori.

Per acabar, i en definitiva, el nostre grup li donarà suport a
la investidura; donarà suport a un govern dialogant, sí, però
també sòlid i ferm; a un govern participatiu i que compti amb
la societat civil, però que també prengui decisions; a un govern
que debati, planifiqui i programi, però que també sigui eficaç,
sigui eficient i doni solucions; que, en definitiva, ens doni
prosperitat, que permeti créixer aquesta terra com a país, però
també com a individus. I, en definitiva, facilitar i millorar la
vida quotidiana de les persones.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té, per un temps de 30 minuts, la
paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Molt Honorable Presidenta, Molt Honorable President en
funcions, honorables senyores i senyors diputats, Honorable
Senyor Antich. En nom del BLOC per Mallorca i del PSM-
Verds de Menorca, que constituïm grup parlamentari de forces
progressistes i nacionalistes, volem manifestar, en primer lloc,
el nostre suport a la seva investidura com a president del
Govern de les Illes Balears.

Conscients que els diputats aconseguits han estat decisius
a l’hora de fer possible aquest nou govern progressista i
nacionalista, en nom d’aquestes coalicions polítiques, en nom
dels partits que les formen, és la nostra voluntat garantir
estabilitat al Govern; una majoria parlamentària suficient, una
gestió eficaç i el compromís que hem de prendre tots de posar
els interessos de la ciutadania per davant dels interessos
partidistes.

Volem manifestar també el nostre suport al programa de
Govern que presentà ahir i que es basa en l’acord signat per a
l’estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears.

Acord que obri aquesta nova etapa de consensos bàsics de la
qual ens parlava vostè ahir. El Govern que sortirà d’aquesta
acord representa forces diverses, però això no ha de ser un
problema, sinó més aviat un avantatge, perquè representa la
pluralitat de la societat de les Illes Balears -els nervis de
l’estrena, perdonau.

Els quatre anys de pacte de progrés, foren quatre anys en
què es varen aconseguir molts d’objectius, es varen protegir
espais naturals, es varen desclassificar urbanitzacions, es varen
fer avenços importants en normalització lingüística, es varen
impulsar molts sectors econòmics, es varen posar les bases per
a un transport públic de futur amb el tren, es varen fer molts
projectes de noves escoles i de remodelació de les existents, es
varen fer importants polítiques socials, es va lluitar eficaçment
contra la sinistralitat laboral i es varen crear molts llocs de
treball.

Però també és cert que determinades disfuncions,
descoordinacions i problemes pressupostaris, juntament amb
els problemes amb alguns sectors econòmics, varen pesar en
aquell pacte de progrés, en som conscients. Aquest nou pacte
de forces progressistes i nacionalistes neix amb aquesta
experiència acumulada, amb un pacte de corresponsabilitat de
govern i amb un objectiu ben clar: aprofitar l’experiència
passada per superar aquelles dificultats i reptes que ens
trobàrem l’any 1999.

Aquesta pròxima legislatura tenim amb els ciutadans i
ciutadanes tota una sèrie de compromisos. En primer lloc, i tal
i com vàrem recollir i vàrem coincidir tant en el programa com
durant la campanya electoral, i ho vàrem dir reiterades vegades,
ha de ser la legislatura de les persones; hi ha d’haver un
compromís clar de dur endavant unes polítiques socials que
procurin més ordenació en els colAlectius desfavorits, més
igualtat d’oportunitats. Haurem de desenvolupar els nous drets
socials per dur endavant unes polítiques que procurin més
atenció als colAlectius desfavorits, més igualtat d’oportunitats.
Els drets socials que també contempla l’Estatut d’Autonomia,
els haurem de desenvolupar, els drets socials per a la
ciutadania. Hem de desenvolupar la important Llei de la
Dependència, amb tots els recursos econòmics i humans
necessaris i dur a terme també una nova llei de serveis socials,
la qual reconegui la universalització de les prestacions socials
tradicionalment dirigides a situacions de mancances.

També cal esmentar aquí el compromís de cedir el 0,7% del
pressupost de les institucions a la cooperació amb el tercer
món, compromís també que hem signat tots.

Aquests quatre anys han de ser de diàleg amb tots els
sectors i per això seran necessaris diversos pactes. Així, el
pacte per la immigració, el qual ha de tenir la seva concreció en
polítiques que facilitin l’adaptació dels nouvinguts a la nostra
realitat social i cultural, com a garantia de convivència social
i de futur. El nostre compromís social serà lluitar contra les
desigualtats, i així, per exemple, en una comunitat autònoma
com la nostra, amb un nivell de vida econòmic tan alt, hem de
fer realitat una bona qualitat de vida per a tothom.

Vull recordar que a les Illes Balears hi ha gairebé 160.000
persones que reben qualque tipus de pensió, amb les diferents
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modalitats existents; bé, idò, tot i que les Illes Balears són un
dels territoris que han generat i generen més riquesa de tot
l’Estat i un dels territoris en què més hores es treballa de tota
Europa, els ciutadans de les Illes reben unes pensions mitjanes
que se situen entre les més baixes de tot l’Estat. La quantia que
rep un pensionista balear és un 11% inferior a la que reben els
pensionistes espanyols. És, per tant, una incongruència que,
amb la riquesa generada, siguem la comunitat autònoma amb
una de les pensions mitjanes més baixes. Aquest fet és més greu
si es té en compte que el cost de vida de les Illes Balears és el
quart més alt de l’Estat. Per això, el pacte que hem signat recull
la garantia d’uns ingressos econòmics mínims a totes les
persones grans de les Illes Balears i l’establiment d’un
complement autonòmic de les pensions més baixes, cosa que
esperam que es podrà fer factible al llarg de la legislatura.

Un dels colAlectius més desprotegits de la nostra societat
també són els infants. Caldrà que el Govern faci un esforç
important d’ajuda als consells insulars que són les
administracions que tenen les competències, per tal que es
pugui aplicar una política efectiva de protecció a la infància.

Esperem que aquesta legislatura sigui també la del canvi per
als joves. Els joves de les Illes Balears tenen avui en dia les
pitjors condicions d’emancipació de tot l’Estat. També tenim
els joves amb major percentatge d’abandonament escolar i amb
menor nombre d’universitaris de tot l’Estat. Quant al nombre
d’embarassos no desitjats i de casos de SIDA, per desgràcia,
seguim al capdavant també. Per tant, és important que el
Govern faci front a aquesta situació de forma transversal i
enforteixi el diàleg amb l’administració autonòmica i enforteixi
el diàleg interinstitucional amb els consells insulars i amb els
ajuntaments, i per damunt de tot el diàleg amb els joves i amb
les entitats juvenils. Sols amb un treball integral entre les
institucions aconseguirem l’eficàcia de les polítiques de
joventut.

Un altre dels grans reptes d’aquest govern serà resoldre el
problema de l’habitatge. Les Illes Balears som la comunitat
autònoma on el preu dels habitatges ha crescut més aquests
darrers anys i, en canvi, som la comunitat que ha creat menys
habitatges de protecció oficial de tot l’Estat espanyol. Aquest
problema és especialment greu per als joves, els quals han
d’invertir una mitjana de tres quartes parts del seu sou per
pagar un habitatge. Per altra banda, cal recordar que quatre de
cada deu habitatges de les Illes Balears estan buits, i no es
tracta d’un problema de construcció o de manca d’habitatges,
aquests darrers deu anys se n’han construït un total de 90.000,
per tant no és un problema de manca d’habitatges.

En aquest sentit, l’acord del Govern preveu la construcció
d’habitatges, principalment dirigits al lloguer; la prioritat de la
rehabilitació i l’establiment de mecanismes per treure al mercat
els habitatges buits. Serà molt important, per tant, que aquests
objectius es vagin aconseguint al llarg de la legislatura.

I un govern que posa en primer lloc les polítiques per a les
persones, ha de tenir l’educació com a una de les seves
prioritats bàsiques. En aquest sentit, hem de manifestar la
nostra preocupació per ser els primers en fracàs escolar i en
abandonament prematur dels estudis; resoldre aquests
problemes ha de ser el principal repte. Invertir en capital humà

és la millor inversió de futur. Per això, ens hem marcat
l’objectiu d’arribar a destinar el 6% del producte interior brut
per a educació. Vull recordar que actualment estam entorn al
3,5%, per tant per davall de la mitjana europea i per davall de
la mitjana espanyola. Fan falta més recursos, però també la
confiança dels agents educatius en un projecte comú. No es pot
governar d’esquena a la comunitat educativa; s’ha de fomentar
la participació i que les propostes sorgides del món educatiu es
tenguin en compte. L’educació és un pilar fonamental de la
societat i per tant s’ha de fer possible un consens amb la
societat, entre govern i oposició.

El mateix podem dir de la sanitat pública a les Illes Balears.
La despesa sanitària pública per càpita a les Illes Balears és una
de les més baixes de tot l’Estat i els nostres índexs de
satisfacció amb la sanitat també són dels més baixos. Així s’ha
de millorar tota la xarxa sanitària i fer un especial esment en
l’atenció als problemes de salut mental.

Com a conseqüència de tot el que he dit, es pot concloure
una imperiosa necessitat de dignificar els serveis públics
essencials en un estat del benestar: sanitat, educació, habitatge,
lluita contra l’exclusió, immigració. I per dur a terme tots
aquests projectes es necessita un bon finançament. Cal recordar
que els ciutadans de les Illes Balears pagam més del que rebem
de l’Estat; en concret, la diferència entre allò que pagam i allò
que rebem és de 3.264 milions d’euros. I a més a més, la
diferència entre allò que pagam i allò que rebem és cada vegada
més gran, en només vuit anys s’ha doblat. Això vol dir que
cada dia que passa 9 milions d’euros surten de les Balears com
a conseqüència d’aquest injust sistema de finançament que,
efectivament, tots els grups parlamentaris aquí presents hem
qüestionat.

La nostra quota de solidaritat significa una aportació total
entorn del 17%, superior a qualsevol altra comunitat autònoma
o a qualsevol comparativa amb qualsevol regió europea, ni tan
sols les regions europees més riques d’Alemanya aporten tant.
Fins i tot aportam quota de solidaritat a comunitats autònomes
que tenen una renta per càpita disponible superior a la nostra.

Aquest dèficit fiscal afecta molt negativament les famílies
de les Illes Balears i el nostre creixement econòmic. Així, per
exemple, com he dit fa un moment, en sanitat com en educació
la nostra despesa per càpita està per sota de la mitjana estatal.
Per tant, els nostres ciutadans han de fer front a les
insuficiències del sector i paguen serveis privats en educació,
en sanitat, en transport, i més de la meitat de les famílies de les
Balears tenen problemes per arribar a final de mes, i aquesta és
una estadística clara i concreta. Per això, s’han d’impulsar els
convenis i la colAlaboració amb el Govern de l’Estat per fer
arribar les inversions necessàries en infraestructures, en medi
ambient, en serveis.

A les Illes Balears sempre hem estat a la cua en inversions
estatals. També és ver que durant l’anterior govern progressista
especialment vàrem patir una autèntica persecució pel Govern
central, però sempre hi ha hagut aquest greuge fiscal. I confiam
que l’actual Govern de l’Estat compensi les Illes Balears, no
perquè ara hi hagi més afinitat ideològica sinó perquè és de
justícia. Aquesta legislatura han de venir fortes inversions
perquè les tenim pagades des de fa molts anys.
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També s’ha de redactar el nou projecte de Règim Especial
Balear, d’acord amb el que preveu el nou Estatut d’Autonomia.
Però, sobretot, com deia, s’ha d’establir un nou sistema de
finançament autonòmic que superar el greuge fiscal que
històricament han patit les Illes Balears, aquest seria el nostre
objectiu.

En aquest sentit, vull recordar que aquesta passada
legislatura s’aprovà la reforma de l’Estatut d’Autonomia.
Independentment del vot final, tots els grups parlamentaris hi
varen treballar molt; malgrat el desacord en alguns aspectes,
especialment recordaria el tema lingüístic, assumim aquest nou
Estatut com un avanç positiu per al nostre poble, i ara serem els
primers a reclamar el seu desenvolupament. Així, l’Estatut
preveu una sèrie d’avanços competencials i financers per a les
Illes Balears; hem de ser capaços de fer possible el seu
acompliment, des de la policia autonòmica al traspàs efectiu de
la gestió de la justícia que l’anterior Estatut ja preveia i que mai
no s’efectuà. Però sens dubte la pedra de toc és millora del
finançament, totes i cadascuna de les previsions que
s’estableixen al respecte s’han d’aplicar aquesta legislatura.

I un dels avanços més significatius d’aquest nou Estatut és
en la nova definició de l’arquitectura institucional de la
comunitat autònoma, concretament en el paper que assumeixen
els consells insulars com a òrgans de ple dret del sistema
institucional de la comunitat autònoma, amb noves
competències; amb la consideració d’aquestes com a pròpies i
amb l’assumpció de la capacitat reglamentària. Per tant, cal que
aquesta aplicació d’aquests preceptes estatutaris es faci amb
rapidesa, amb seguretat jurídica, amb confiança mútua i amb
lleialtat institucional. Això passa per comissions mixtes, per
acordar els decrets de traspassos; millora del sistema de
finançament dels consells, i respecte a l’àmbit d’actuació
pròpia de cada consell. I també passa, evidentment, per afrontar
el debat sobre els ajuntaments que, com bé ens recordava vostè
en el seu discurs, hem ajornat massa vegades.

He dit abans que seran necessaris alguns grans pactes.
Sense cap dubte, un dels camps en què serà més important
aconseguir-ho serà entorn del desenvolupament econòmic i
social; així, hem d’aconseguir un pacte per l’ocupació, per
lluitar contra la precarietat i la temporalitat. Aquesta és
especialment greu en el cas dels joves, atès que la majoria dels
contractes realitzats als joves són temporals. I si els salaris dels
treballadors de les Balears estan per davall de la mitjana
espanyola, en el cas dels joves aquest fet encara és més greu. I
aquí serà necessària també la lluita contra les desigualtats per
motiu de gènere, ja que les dones cobren una mitjana de sou
inferior als homes.

L’objectiu d’aconseguir un treball estable, el qual va
esmentar vostè ahir, s’ha d’estendre també al colAlectiu de
persones amb discapacitat. Aquest pacte per l’ocupació haurà
d’incloure mesures clares contra la sinistralitat laboral, la qual
s’ha incrementat significativament els darrers anys a les Illes
Balears i que afecta principalment a un perfil de treballador,
entre 25 i 29 anys, ocupat a la construcció i amb contracte
temporal.

Un altre dels objectius a aconseguir ha de ser el
desenvolupament dels sectors econòmics, amb un increment de

la inversió en recerca, desenvolupament i innovació a tots els
àmbits, com va dir vostè ahir. Suport a les empreses autòctones:
una aposta clara de suport i recuperació dels sectors industrials
i comercials; aprofitar les sinergies del turisme per fomentar el
sector agroalimentari; donar total suport al desenvolupament de
l’economia social i reorientar la construcció cap a la
rehabilitació i construcció d’infraestructures i equipaments
necessaris a la nostra comunitat autònoma.

Aquests darrers anys, de la mà del Govern, s’han instalAlat
grans empreses a fora que se n’han dut la part grossa dels
beneficis de l’obra pública a les Illes Balears. Això ha de
canviar i hem de promoure que aquests beneficis siguin per a
les empreses de Balears. El sector primari ha de recuperar la fe
en si mateix; s’ha de recuperar la democràcia i la
representativitat en aquest sector i la política agrària ha de
comptar amb nous instruments de finançament.

Un altre dels reptes del nou govern serà el desenvolupament
autonòmic de la Directiva de serveis, l’anomenada Directiva
Bolkestein, amb l’objectiu de convertir-la en una oportunitat
per a la promoció del model comercial de proximitat, sempre
i quan hi introduïm els criteris de sostenibilitat i d’igualtat
d’oportunitats.

Respecte del turisme, també serà necessari, amb diàleg i
consens amb els sector, anar avançant per superar els
problemes estructurals que tenim actualment. Així, de cada
vegada patim més l’estacionalitat; del 1998 ençà quasi hem
duplicat l’estacionalitat de la temporada turística; la despesa
diària que realitzen els turistes és cada vegada menor, en vint
anys s’ha reduït un 17% la despesa que deixen els visitants a les
Illes Balears. I a més, s’ha incrementat de manera espectacular
l’oferta del tot inclòs, 2 milions de turistes ja venen amb tot
inclòs, i vull recordar que el turista de tot inclòs gasta un 40%
menys en comparació amb el turista mitjà. Per tant, hem
d’afrontar la necessària reconversió de les zones turístiques
madures i començar, com deia vostè ahir, per la Platja de
Palma. Hem de donar prioritat a l’oferta hotelera existent sobre
l’extrahotelera. I quant als canvis d’usos, les demolicions de
places turístiques han de passar a ser espais públics o
equipaments i hem d’anar cap a una desestacionalització
efectiva i sostenible, i cap a la diversificació de l’oferta. Tenim
ben clar que el turisme de sol i platja és el nostre turisme i de
seguir sent el turisme de futur, però també hem d’obrir noves
vies amb l’impuls de l’agroturisme, del turisme rural, del
turisme social, del turisme gastronòmic, del turisme cultural,
del turisme esportiu, etcètera.

I lligat amb el futur del turisme a les Illes Balears, no hem
d’oblidar el futur del nostre territori i del medi ambient. Hem
passat quatre anys especialment greus pel que fa a la destrucció
del paisatge i les agressions al territori, els quals varen tenir la
contestació social amb diverses grans manifestacions al llarg de
la legislatura tant a Eivissa com a Mallorca, com bé va recordar
vostè ahir en el seu discurs. Hi ha d’haver, per tant, un
compromís clar i ferm amb la conservació del nostre territori;
amb que el procés urbanitzador del sòl rústic es limita i que
s’incrementin les inversions en la protecció dels espais naturals.
Uns espais naturals protegits els quals, amb el necessari
consens i diàleg, s’han d’incrementar per tal d’arribar als
estàndards europeus. Hem de fer compatible, per tant, el
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desenvolupament econòmic que tots volem amb un respecte
cap al medi ambient i un medi ambient sostenible. Sostenibilitat
en la qual també hi hem d’avançar en el cas de les polítiques
d’aigua, energia, de residus, etcètera.

En aquest sentit, vull recordar el necessari desenvolupament
de la Llei de la reserva de biosfera, una antiga reivindicació de
Menorca. La consideració de la reserva de biosfera ha de deixar
de ser un simple títol per passar a ser un compromís de
protecció mediambiental; desenvolupament sostenible i
equilibri entre els sectors econòmics.

I també vull recordar que tenim un altre compromís: aturar
la destrucció de l’entorn de La Real i construir un nou a Son
Dureta. La construcció de Son Espases és un projecte aprovat
i adjudicat i el nostre compromís és estudiar la viabilitat
econòmica i jurídica de no realitzar aquest projecte.

El mateix cas ens trobam amb la façana marítima de Palma,
en què tots volem que sigui una zona d’equipaments públics i
d’espais verds.

Alguns projectes existents, per tant, està clar que
condicionen el nou govern i per això hem de posar molta cura
per veure quins projectes i de quina manera poden ser
modificats o directament desestimats.

També l’endeutament existent pesarà i condicionarà les
futures polítiques a aplicar. En aquests darrers quatre anys
l’endeutament ha crescut d’una manera desorbitada, ara bé,
aquest fort endeutament no ha d’impedir que el nou executiu
tiri endavant els seus projectes i el seu programa de govern. No
podem quedar estancats ni aturats: els ciutadans de les Illes
Balears es mereixen tots els esforços, també els econòmics, per
millorar la seva qualitat de vida.

Així, un d’aquests grans projectes d’infraestructures
d’aquesta legislatura, com bé deia vostè ahir, ha de ser el
desenvolupament del tren. El tren ha d’arribar a Alcúdia, a
Artà, si és possible també a Santanyí; s’ha de racionalitzar i
expandir el traçat de metro a la Universitat amb millores
d’enllaç amb la part forana. Cal afrontar la implantació de
tramvies o metro lleuger a altres vies importants a Palma, com
l’enllaç amb l’aeroport. I sobretot hi ha d’haver un impuls, en
general, a la mobilitat sostenible, a la intermodalitat i al
transport públic. Així, hem d’assumir compromisos de qualitat
per al transport públic, amb freqüències, amb puntualitat, amb
connexions, que són algunes de les queixes més importants que
tenen actualment els usuaris del tren: freqüències, puntualitat i
connexions.

Un altre aspecte molt important que ha de tenir present el
nou govern: volem potenciar la nostra llengua i cultura. S’han
de fer les inversions necessàries en nous equipaments culturals
i sobretot també en el manteniment dels ja existents. Volem una
cultura integradora, oberta al món, amb projecció internacional.
Alguns dels nostres objectius seran reingressar a l’Institut
Ramon Llull; la recuperació de memòria històrica; la protecció
adequada del nostre patrimoni històric; la promoció de la
indústria audiovisual, etcètera. 

Plantejarem una gestió transparent i plural de la ràdio i
televisió públiques; assegurar la presència de canals en català
a la televisió digital, els quals actualment no estan assegurats,
vull recordar-ho, i la possibilitat d’establir convenis de
cooperació en producció, subtitulat, doblatge i recepció mútua
amb les corporacions de radiotelevisió de parla catalana.

Pel que fa al foment de la nostra llengua, pretenem
simplement que s’apliqui la legislació, una cosa tan senzilla
com aquesta; que la llengua, la llengua pròpia de les Illes
Balears, sigui coneguda i usada pels ciutadans de les Illes
Balears d’una manera natural, d’una manera normal. Per a això
seran necessàries mesures concretes per fer-ho possible i un
compromís de tots; tots i totes haurem de defensar i promoure
el seu coneixement i ús social, a través del pacte per la llengua
el qual ens proposava vostè ahir.

Per anar acabant, voldria fer un especial èmfasi en una altra
qüestió: la necessitat de recuperar la credibilitat de les
institucions i de les persones que ens dedicam a la política; la
necessitat de la dignificació de la funció pública i d’acabar amb
els clientelismes. El nou Govern ha d’actuar amb total
transparència, no s’ha de crear cap dubte respecte de la gestió
honesta i honrada que s’ha de dur a terme, el nostre horitzó ha
de el del servei públic, i els alts càrrecs del Govern no han de
dur a terme activitats incompatibles amb la gestió pública.
L’interès general no pot estar fermat pels interessos particulars.
Després d’una legislatura en què s’ha posat en dubte la
credibilitat d’algunes institucions, el nostre repte ara ha de ser
retornar la confiança als ciutadans en les administracions, que
els ajuntaments, el Consell Consultiu, els consells, el Govern,
que totes aquestes institucions estiguin al servei de la
ciutadania.

Ens sumam al seu compromís de formar un govern que
cerqui millorar la qualitat de vida de les persones i enviam
també un missatge a tots els ciutadans i ciutadanes que aquest
serà un govern de tothom, tant dels votants dels partits que
formen el pacte com dels que no ens han votat.

Per últim, voldria reiterar el compromís de lleialtat que tots
ens hem marcat amb la signatura d’aquest pacte de govern, i el
meu compromís personal en nom del grup parlamentari. Som
davant un projecte que ha de durar diverses legislatures per
poder consolidar un canvi polític real, un canvi, per altra banda,
que ha de respondre a les expectatives i que no podem frustrar,
el futur del nostre país va lligat a aquest canvi.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. No puedo comenzar mi intervención de otro modo
sino diciendo qué grande es la democracia, más allá del
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resultado de las elecciones, más allá del resultado de las
elecciones que implica que hoy el candidato a la presidencia
del gobierno sea un socialista, pues, como demócrata antes que
socialista, resulta muy satisfactorio poder comprobar que el
criterio de los ciudadanos es sensible a la política que se hace
desde las instituciones. El cambio de gobierno que este debate
preconiza es la consecuencia de que los ciudadanos han
cambiado su preferencia política y lo han hecho de forma clara
e indiscutible, porque los ciudadanos han decidido que no
gobiernen quienes lo hacían hasta este momento. Y la decisión
que han tomado los ciudadanos ha sido unánime a nivel de
todas las más importantes instituciones de las Islas Baleares:
los cuatro consells, el Consell de Formentera, el Consell de
Ibiza, el Consell de Mallorca, el Consell de Menorca, todos,
según parece, van a estar siguiendo una misma línea política. Y
quisiera decir que el Consell de Formentera que, por primera
vez es elegido por la reforma de nuestro Estatuto como tal
consell, tendrá también una persona que, además de ser su
alcalde, será también presidente del consell, porque me extraña
que gente de estas mismas islas, de esa misma isla, desconozca
esa función e ignore que quien representa o quien va a
representar a Formentera va a ser el gobierno de Formentera,
y el gobierno de Formentera no es un diputado, como nosotros
tampoco representamos a Mallorca, Menorca e Ibiza, sino el
gobierno de Formentera será el Consell de Formentera ...

(Aplaudiments a la sala)

... y será quien representará a dicha isla; como el gobierno
de Mallorca en el consell representará a Mallorca, el de
Menorca a Menorca y el de Ibiza al de Ibiza.

Nunca ha habido una situación como esta en nuestra
comunidad, seis urnas distintas, seis instituciones distintas, un
resultado unánime. Quien crea que esa situación se deba a la
casualidad, a la fortuna o a la matemática poco respeto tiene a
la unanimidad ciudadana. Las interpretaciones de este nuevo
escenario pueden ser muchas y diversas, yo me quedo con una,
se ha castigado la arrogancia. Una que no es exclusiva ni
excluyente de otras, cada uno podrá decir las suyas o las otras,
pero para mí quizás esa sea la más importante, y es que hace
apenas un par de meses, poco más, en este mismo escenario y
con otro gobierno, la aritmética, con el mismo que está ahora
en funciones, la aritmética de la mayoría absoluta se reclamaba
constantemente como sustituta de argumento. Recordarán que
finalizamos todos los debates y desencuentros con un
razonamiento constante desde las filas del Gobierno, se hará de
tal manera porque los ciudadanos nos dieron la mayoría
absoluta; durante cuatro años el debate, más que de ideas, ha
sido de números, mayoría absoluta se nos decía.

Cuando, por ejemplo, se ponía en duda el modelo de
televisión autonómica, recordarán, se nos respondía: cuando
tengan ustedes la mayoría absoluta podrán hacer lo mismo que
nosotros, como si todos fuésemos iguales; que es ese constante
latiguillo que se maneja desde la derecha, todos los políticos
son iguales, así que da igual uno que otro. No se fije usted,
ciudadano, no compare; desde la izquierda pensamos distinto
y solicitamos a los ciudadanos que comparen, y los ciudadanos
lo han hecho. Ya lo hicieron cuando nos dieron su confianza en
el 99; lo hicieron también cuando nos retiraron su confianza en
el 2003, y ahora, a la vista de lo que ha pasado estos cuatro

años, han decidido devolvernos la confianza que nos retiraron
en el 2003. Esto no nos hace ni mejores ni peores que los que
han perdido, y lo hemos de entender sin arrogancia.

Desde el primer momento en que se produjo el anterior
cambio en que el equipo de gobierno que antes tenía el Sr.
Antich antes dejó su puesto para que entrara el gobierno del Sr.
Matas, cuando se hacía aquí hace cuatro años el discurso de
investidura del entonces candidato popular, se entró con
arrogancia. Se entró con arrogancia, recuerdo del discurso que
se hizo aquí, por el representante del Grupo Parlamentario
Popular en aquel momento, entre un pesado olor a incienso,
frases como ésta: “Los electores les han dicho: ahora ustedes a
la oposición”. O, se decía también, refiriéndose al gobierno
saliente: “El pueblo de las Illes Balears ya les ha cantado el
gori-gori en las urnas”, página 70, fascículo 3, así lo decían:
“ya les han cantado el gori-gori en las urnas”. Dícese del gori-
gori, para aquéllos que no lo sepan, que se emplea para aludir,
en general, humorísticamente el canto lúgubre de los entierros
por parte de los sacerdotes.

Por su parte, el entonces candidato a presidente, se quejaba,
según sus propias palabras, de que no había oído ni un solo
acto de contrición en el gobierno saliente. Leo textualmente:
“No es buen camino comenzar esta legislatura como si no
hubiese pasado nada”; exigía el gobierno saliente algo parecido
a lo que exigía el peor Mao Tse-Tung a los disidentes, de la
llamada revolución cultural, de triste recuerdo para los
ciudadanos chinos, y es que se colgaran en el cuello un cartel
en el que hubieran escrito y reconocido sus errores, actos de
contrición, en definitiva, esto es lo que se pedía.

Ahora comienza una época distinta, los señores del Grupo
Parlamentario Popular estarán probablemente en la oposición,
pero sin gori-goris, ni carteles colgando del cuello, sin
arrogancia, ni somos mejores ni somos peores, simplemente los
ciudadanos nos prefieren hoy, simplemente. Y es nuestro
trabajo y nuestro reto seguir convenciéndoles día a día con un
buen gobierno para que nos sigan prefiriendo, y en eso su
trabajo, Sr. Antich, será muy importante.

Y cuando los ciudadanos nos digan que nos vayamos,
porque llegará un día en que nos lo dirán, llegará un día, ¡ay de
aquellos que se crean eternos!, la salida del gobierno no deberá
ser motivo ni para la depresión ni para la huida, sino que debe
ser un impulso para mejorar y ofrecer nuevas iniciativas con las
que recuperar la confianza de los ciudadanos. Porque miren, el
primer paso para volver a ganar es saber perder, éste es el
primer paso. Pobre de aquel gobierno que cuando se le retira la
confianza por los ciudadanos echa la culpa a los demás de su
desgracia, como esos gatos orgullosos que cuando tropiezan se
giran desafiando a quienes les miran porque ellos nunca
tropiezan aunque tropiecen, a arañazos no se recupera la
confianza de la gente.

Si no voy a hacer un discurso de gori-gori hacia la posible
oposición, tampoco de incienso hacia usted, Sr. Antich, que
bien sabe usted que en este lado del arco parlamentario no va
a encontrar espinazos de plastelina sino exigencia constante, Sr.
Antich. Hemos recorrido muchos diputados de los que nos
sentamos aquí las calles de nuestra comunidad autónoma
prometiendo otro modo de hacer las cosas, prometiendo
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diálogo y transparencia, prometiendo un gobierno que no
obligará a los ciudadanos a soportar proyectos improvisados,
colados de Matutes, y la ese no es accidental, y utilizando como
única razón las fuerzas del orden público frente a la resistencia
ciudadana. Diálogo, Sr. Antich, y anticipándome a los sofistas,
que los habrá, queremos decir que dialogar no consiste en hacer
lo que otro quiere, sino en estar dispuesto a escuchar y a
intercambiar argumentos. Cuando tenga que sacar algún
proyecto, Sr. Antich, hágalo con diálogo y no con la Guardia
Civil.

Queremos, Sr. Antich, un gobierno transparente, un
gobierno transparente que no esconda las maquetas debajo de
la moqueta hasta que sea inevitable, como les está pasando en
estos momentos. Y sobre todo que no las pague con el dinero
destinado a mejorar las infraestructuras de los centros
educativos públicos como se ha hecho cargando al IBISEC el
proyecto de la ópera del PP, ya sabemos por qué se caían las
ventanas en los centros públicos.

Como dice el aforismo anguis latet in herba, que significa
que la serpiente se oculta en la hierba, y yo añadiría que “las
maquetas también”. La transparencia debe ser fundamental en
este nuevo gobierno, diálogo y transparencia. El diálogo y la
transparencia conseguirán que en Baleares podamos volver a
escribir la palabra “política” con mayúsculas. Los socialistas
desde siempre hemos creído que la discrepancia nos enriquece,
por eso hemos sido siempre más partidarios de una
epistemología, de un modo de conocimiento basado en la
dialéctica que es la lógica aristotélica; el que piensa
absolutamente lo mismo que nosotros no nos aporta nada por
muy gratificante que sea la coincidencia, él que es capaz de
hacernos dudar de nuestras convicciones o proyectos, nos
mejora, bien porque consigue que cambiemos o porque nos
sirve para encontrar más argumentos que refuercen nuestra
posición, por eso nosotros no cantamos el gorigori a nuestros
adversarios, les estamos agradecidos porque de su discrepancia
aprenderemos mejor el camino correcto.

Mi grupo parlamentario, su grupo parlamentario le votará
porque considera que garantiza la transparencia y el diálogo, y
todos los demás que han salido hasta ahora también, excepto un
diputado por Formentera que dice que no propuso a ningún
candidato, no propuso a ningún candidato porque el suyo se le
va a Nueva York, no por otra cosa. Y como de los otros todavía
no lo tiene muy claro, pues más vale esperar y no proponer
ninguno. Por lo demás, por lo demás, ya verá como siempre
tiene su voto una linea clara y determinada.

Le espera un futuro con dificultades, Sr. Antich, usted lo
sabe, usted lo sabe porque ya ha hecho un cambio de gobierno.
Quisiera relatar una pequeña anécdota para distender este
momento, que a fin de cuentas estamos en un día de fiesta para
todos, aunque algunos podamos estar más contentos que otros.
En el anterior cambio de gobierno, en el traspaso de funciones,
cuando los socialistas llegamos por primera vez a unas
consellerias, me contaba el conseller de Hacienda, Sr.
Mesquida, que cuando fue a hacer el traspaso de funciones en
su conselleria, yo le pregunté “¿cómo ha ido?, ¿qué problemas
tienen?”, porque yo era en aquel momento portavoz de la
Comisión de Hacienda, y me contestó, “bueno, el traspaso de
funciones ha consistido en que me han dado el mando a

distancia de la cochera para poder aparcar el coche al lado de
la conselleria”. Nada más, ni un solo papel, así fue.
Naturalmente, el Sr. Mesquida está de director general de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, y el otro está en este
emirato que se ha creado en Calvià junto con la ley Delgado y
los cuarenta asesores.

(Remor de veus)

El futuro es problemático, Sr. Antich. Las finanzas públicas
van a ser un grave problema, no es fácil la tarea que tiene usted
por delante, cuando usted dejó el gobierno en el año 2003, la
más prestigiosa consultora de cuentas públicas, Standard and
Poors, -espere, Sra. Cabrer, que hay para todos- ... La más
importante consultora de las cuentas públicas, Standard and
Poors, clasificaba las finanzas de la comunidad autónoma con
la mejor nota del Estado español, no había economía en España
más saneada que la nuestra, doble A positivo, así es como lo
dejó usted, así. Y ahora se va a encontrar usted con una deuda
contraída para los próximos treinta años que le va a obligar a
maximizar la eficacia de la gestión, se debe dinero hasta en la
Bolsa de París, recordarán que vino aquí un conseller diciendo,
“hemos conseguido colocar la deuda en la Bolsa de París, ha
sido un éxito”, un éxito no para nosotros que la tenemos que
pagar.

El sector turístico se lo encontrará también, el sector más
estratégico de nuestra economía, con problemas puesto que han
pasado cuatro años sin que nada se haya hecho, sin que se haya
afrontado un diálogo con los sectores implicados para marcar
su futuro en un mundo cambiante. Se cerraron, Sr. Antich, las
mesas de negociación sin negociación, nadie conoce un solo
acuerdo en las mesas de negociación con el sector turístico en
los últimos cuatro años. Y la Tarjeta Verde que se nos había
presentado como el bálsamo de (...) para la industria turística,
sigue igual de verde que el primer día. Nadie sabe nada de ella.

Este mismo fin de semana hemos podido leer la noticia en
los periódicos de que los hoteles se están viendo obligados a
hacer descuentos por las bajas ventas del mes de julio. No es
oro lo que dice que reluce. La rentabilidad del sector está en
caía constante, y el gobierno saliente se contenta contando
turistas. Los empresarios saben todos muy bien que cada día al
cerrar el negocio lo que tienen que contar es la caja que han
hecho y no la gente que ha entrado. Aquí, los más sabios
cuentan la gente pero no el dinero. No hemos podido saber
cómo ha evolucionado el gasto turístico con datos propios de
la conselleria. No recibe una buena herencia, Sr. Antich, pero
en la dificultad del desafío está su interés. Su apuesta por la
excelencia es el único camino de futuro.

En el transporte público, Sr. Antich, se va a encontrar usted
el tren donde lo dejó, en Manacor, ahí está. Igual que consiguió
llevarlo a Manacor, conseguirá llevarlo a Alcúdia, Artà, Cala
Rajada, por lo menos eso le deseamos. En cuanto al tranvía de
la Bahía de Palma le deseamos que no le suceda lo mismo que
a otro presidente, que en esta misma cámara, sentado yo en un
escaño de aquí le preguntaba, en el año 1998, “¿para cuándo el
tranvía de Palma?”, y me contestaba desde aquí, “para enero de
1999". Ni está ni se le espera.
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Respecto a los problemas de vivienda, Sr. Antich, se los
encontrará peor. Peor porque usted sabe que se ha construido
la vivienda protegida que usted dejó iniciada, porque es que
usted se pasó, le habían dado 100 e hizo 120, el porcentaje fue
mucho más alto del que tenía previsto. Ahora en este momento
ya sabe que no se ha llegado apenas al 40% de la vivienda
protegida que se podía hacer, tiene una tarea muy importante
que hacer. Otras cosas sí que se han hecho, pero eso, no, no se
ha hecho.

En cuanto a educación, los socialistas hemos impulsado a
nivel nacional que la educación, al igual que la sanidad, fueran
un derecho universal, y lo hemos llevado adelante apoyando la
enseñanza pública que implica también la concertada, que
también es pública porque está sostenida con fondos públicos,
sin olvidar que lo primero es el interés de los ciudadanos, y le
pedimos, Sr. Antich, que no haya más guerras con la educación
de nuestros hijos como campo de batalla, la educación necesita
tranquilidad y sobre todo, sobre todo dejar de lado las
ocurrencias oportunistas, y sobre todo también, Sr. Antich,
necesita consenso.

Respecto de sanidad tendrá aquí, Sr. Antich, su teorema de
Fermat, aquel matemático del XVII que escribió en el margen
de su copia del libro Aritmética de Diofanto, un teorema que
trataba sobre la división de un cuadrado como suma de dos
cuadrados que pasó por irresoluble durante muchos años, y
para más sorna dijo “como no tengo sitio para poner la solución
aquí, en el margen de este libro, pues lo dejo estar aquí”, y
hubo mucha gente rompiéndose la cabeza durante un par de
siglos. Su teorema será Son Espases, sin duda, no el hospital de
Son Espases, sino la inversión inmobiliaria de Son Espases, el
hospital usted lo hará, pero con la inversión inmobiliaria de
Son Espases hemos de ver qué pasa. Y lo hemos de ver porque
en este momento no tenemos los elementos para poder saber
qué es lo que ha pasado allí porque la documentación propia de
ese expediente no ha estado ofrecida con la transparencia que
debería de estarlo. Por eso, cuando usted lo vea y sepa cómo
está, díganoslo, que todos los ciudadanos estamos muy
interesados en saber qué ha pasado con ese expediente. 

Mientras tanto, Sr. Antich, procure que el centenar de
camas que está paralizado, fuera de uso, mejor dicho, fuera de
uso, en Son Llàtzer, se aproveche, porque ya que está, que se
aproveche. Pero sobre todo, sobre todo, Sr. Antich, lleve
cuidado con los campos minados que le van a ir dejando, usted
verá como pronto la gerencia de los hospitales enseguida que
se pueda, enseguida que se pueda, se va a dejar de firmar
documentos importantes y necesarios para dar la sensación de
caos con el cambio de gobierno, porque muchos gerentes de los
hospitales dejarán su cargo muy brevemente y tratarán de dejar,
ya digo, y puede encontrarse con muchos documentos que son
de firma urgente pendientes de firma, con lo cual se tratará de
generar un cierto caos.

Eso es lo que se llama política de tierra quemada, y le voy
a poner un ejemplo muy claro. Mire, Sr. Antich, en el próximo
consejo de administración de IB3 se pretende aprobar un
contrato programa que tengo aquí en mi mano para
comprometer la financiación del modelo del Partido Popular
hasta el año 2012, aquí lo tengo. Y aquí lo dice, lo que tiene
que pagar el gobierno hasta el año 2012 en IB3 aprovechando

que el consejo de administración será más largo de cambiar que
una semana. Esto es lo que está haciendo, aproximadamente
unos 80 millones más o menos de euros cada año. Dicen los
expertos que si el Taj Mahal se hubiera tenido que construir
hoy en día con los recursos y medios que hay, habría costado
unos 80 millones de euros cada año, pues bien, con el dinero
que pretenden vincular podríamos construir cuatro o, si se
prefiere, con la estética de la época que acabamos de pasar, dos
parejas de adosados. Pues bien, hasta después de cesadas las
funciones del gobierno en funciones, nos tendremos que
defender de funciones como ésta.

Sr. Antich, respecto del medio ambiente no lo encontraré
igual, desde luego. No lo encontraré igual, por dos veces hemos
tenido que salir a la calle más de 50.000 personas para llamar
la atención al gobierno sobre lo que estaba haciendo. No se
hizo caso, y finalmente nos tuvimos que juntar muchos más
ante las urnas. Quien quiere a esta tierra, no la destruye. Han
pasado cuatro años de destrucción, y no lo dice este diputado,
lo ha dicho muchísima gente en la calle y lo ha dicho
muchísima gente en las urnas.

Sr. Antich, se ha llegado incluso a desmontar la estructura
de agentes medioambientales que usted de jó, con los
tremendos resultados que hemos visto en algunos de nuestros
municipios. No ha habido en estos municipios ojos públicos
para ver la destrucción y cuando la han visto no les han hecho
caso, sus denuncias, lo sabe, se paralizaban. Por fortuna, esa
destrucción se frenó en seco un lunes mientras el gobierno
estaba en su despacho.

Si me permiten la distensión porque, como digo, estamos en
un día de fiesta, puede que aquellos que se han reído durante
muchos años cuando se hablaba de cambios climáticos porque
éstos eran a largo plazo, cuando este verano tengan que
compartir su baño con las inquietantes medusas se replanteen
sus mofas. Tal vez esa desagradable picadura haga más por el
medio ambiente, tenga más poder de convicción que cien
discursos del mejor académico.

Y voy finalizando, señor candidato, diciendo dos cosas
sobre el pacto de acaban de firmar. Es su trabajo, Sr. Antich,
liderar en este momento para que la confianza de los
ciudadanos de Baleares en las políticas de centro-izquierda
permita una larga etapa de cambio tranquilo. La tranquilidad,
tenga esto por seguro, Sr. Antich, vendrá de su labor política,
y no de la oposición que se encuentra en este momento con un
sentimiento de soledad y descabezada. La soledad le lleva a
decir que usted ha hecho un pacto contra el Partido Popular,
que nos hemos unido todos contra ellos, y no tardará muchos
minutos en oír descalificaciones contra el pacto que usted ha
conseguido para el gobierno de estas islas.

Aquéllos que en el año 2003 le decían en este mismo debate
que el pacto con UM -cito textualmente- era “programático e
ideológico”, pese a que repartía presidencias ejecutivas; hoy le
dirán que usted ha firmado un pacto contra el PP y para repartir
sillas. No debieron de quedar muy contentos con aquel pacto
programático e ideológico -palabras textuales-, como decían,
porque acabaron la legislatura pidiendo que su socio se fuera
con aire fresco. Todos lo recordarán.
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No se nos ha oído durante cuatro años criticar la legalidad
o la legitimidad de aquel acuerdo, nunca se nos ha oído
criticarlo, jamás; no nos han consumido ni los celos ni el
despecho, habremos criticado los resultados, la cohesión del
pacto, etc., pero nunca, nunca hemos criticado que llegaran a
un acuerdo. Hoy se han hecho nuevas alianzas, igual de
correctas, igual de respetables que las de entonces, también es
un problema grave para esta comunidad que el partido más
importante de la oposición que representa a muchísimos
ciudadanos de Baleares -ahora se lo dirán al centímetro, los
tantos por cien y demás porcentajes-, pues bien, es un problema
que se encuentre descabezado, lo que va a implicar, señor
candidato, varios cambios en su linea de actuación a lo largo de
esta legislatura. 

Espere con paciencia y no haga caso a las primeras
dentelladas que corresponden a los últimos estertores de la
derrota electoral. Decía el Sr. Matas en el año 2003,
textualmente: “De la política de confrontación difícilmente se
beneficiarán los ciudadanos de Baleares”. Hoy comenzará a
saber, Sr. Antich, que eso solamente sirve para cuando
gobiernan ellos.

Finalizo con dos palabras sobre el Estatuto, Sr. Antich. En
su anterior etapa tuvo que convivir con un gobierno hostil el
Madrid que condicionaba sus inversiones ferroviarias en
Baleares, lo recordará, a que usted encontrara un páramo donde
poner un tren de alta velocidad, ¿recuerda aquellos tiempos?
Bien, hoy España ha cambiado, tiene un gobierno que escucha
y respeta todas las autonomías con independencia de quien las
gobierne, un gobierno que ha confiado en el desarrollo de los
estatutos de autonomía y que ha significado un gran apoyo para
nuestra reforma estatutaria; los profetas del “España se rompe”
han fracasado, no han sabido entender que un reloj funciona
mejor cuando mejor funcionan sus piezas. Nosotros fuimos con
orgullo al Congreso de los Diputados a defender el Estatuto,
otros fueron avergonzados, y para congraciarse con los profetas
del “España se rompe” definieron nuestro estatuto como un
simple melón, y así quedará en el Diario de Sesiones para
asombro de generaciones futuras.

Tiene un desafío muy importante, Sr. Antich, con el
desarrollo del Estatuto, y es que la proximidad de las
elecciones generales supondrá un nuevo reto para los
ciudadanos de Baleares, pues tendrán que elegir entre los
profetas del “España se rompe”, los exégetas del melón, o
quienes deseamos progresar en nuestro autogobierno. Por
suerte, por suerte para el futuro estatutario los profetas del
“España se rompe”, si me permiten el juego de palabras, parece
que pueden tener oposición para rato.

Sr. Antich, no haga caso a las dentelladas que le esperan en
este primer debate, espere a que la oposición se serene, sea
comprensivo con la situación y mantenga la política de mano
tendida, diálogo y consenso. Sr. Antich, Baleares necesita un
presidente que dialogue, que busque el consenso, que no se
instale en la arrogancia, por eso, Sr. Antich, por eso mismo,
puede usted contar con el voto del Grupo Parlamentario
Socialista.

Nada más, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Té la paraula el candidat a
president, Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, com no pot ser d’altra manera, vull donar les
gràcies a totes les persones que han intervengut, per tant, a tots
els representants dels distints grups, al representant del Grup
Mixt, conformat per Eivissa pel Canvi i representat per la Sra.
Maria Àngels Suárez; al representant d’AIPF, el diputat Sr.
Mayans, i també al Sr. Vicens d’Unió Mallorquina, al Sr.
Barceló, representant del Grup Parlamentari del BLOC i, com
no pot ser d’altra manera, també al Sr. Diéguez, com a
representant del Grup Parlamentari Socialista.

A tots els vull agrair les seves aportacions, perquè, sense
cap dubte, aquesta és la feina del Parlament i, per tant, és la
possibilitat de poder escoltar tothom i de veure les distintes
opinions i postures que tenen cadascun dels grups.

Voldria començar per referir-me, precisament, a la persona
que primer ha intervengut avui aquí, el diputat Sr. Mayans per
Formentera o en representació de Formentera. El primer que li
voldria dir al Sr. Mayans, com a representant d’AIPF, és que
per a mi realment no ha estat cap sorpresa que ell avui anunciàs
que el vot no seria a favor, la veritat és que ho esperava, i ho
dic amb tots els respectes, no? Vostè em diu que ha fet un
esforç de passar al Grup Mixt, i jo crec que l’ha fet en esperit,
perquè físicament no hi ha passat, vostè continua estant allà on
estava. Per tant, ho dic de tot cor, creia que això seria així,
vostè ha vengut fent feina amb un determinat grup, i jo, sense
cap dubte, li respect aquesta feina, perquè segurament hi haurà
coses en què estic d’acord i d’altres en què no. A més, estic
convençut que si jo hagués posar damunt la taula 30 o 40 de les
137 propostes, sempre n’hagués faltat alguna i sempre hi
hagués hagut, crec, l’excusa per no donar-me suport. 

Així i tot, li vull dir una cosa. Jo l’escoltaré, jo sí que tenc
ganes de parlar amb vostè i de saber quina és l’opinió que vostè
du de Formentera i com és que ho veu, perquè vostè també és
un representant o és un representant important de Formentera,
també li vull dir que jo també hauré d’escolar el president del
Consell Insular de Formentera i batle de Formentera i, per tant,
el govern del que és Formentera. Li vull dir que durant tot
aquest temps he tengut ocasió de parlar molt amb ell i també li
puc dir que ell no ha tornat cap compromís enrera ni jo tampoc,
el compromís era ben clar, que féssim un govern de les Illes
Balears, un govern que es preocupi de tots i cadascun dels
territoris i que segurament i així serà, dins el govern hi haurà
participació de gent dels distints territoris, independentment del
rang, perquè el rang qui el posar és precisament el president
quan és president i, per tant, aquest no va ser un objecte en
principi d’acord en aquell moment ni ho és ara de cap tipus de
polèmica. També ho vull deixar ben clar, perquè jo també parl
amb el president del consell insular.
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Estic convençut que vostè esperava més coses, i li vull dir
que ahir vaig intentar fixar clarament quins serien els principis,
quins serien els valors i quines serien les grans idees i els grans
projectes que nosaltres duríem a terme en aquesta legislatura.
I vaig parlar d’algunes coses concretes de Formentera perquè
creia que eren les prioritàries, sense perjudici que Formentera
no es vegi reflectida a totes les altres polítiques de les quals
vaig parlar ahir, perquè supòs que a Formentera l’habitatge
públic és important. Per cert, vull recordar que l’únic habitatge
públic que s’ha fet a Formentera i que es va posar en marxa a
Formentera va ser precisament per un govern progressista, i
miri que hi havia hagut governs, molts de governs d’altres
colors polítics en aquestes illes i mai no hi havia hagut
habitatge públic a Formentera o mai no se n’havia fet. Per tant,
totes les altres polítiques de què vaig parlar ahir, educació,
serveis socials, feina fixa, necessitat de fer feina en turisme i de
fer feina en totes i cadascuna d’aquestes qüestions, també supòs
que vostè entén que són importants per a Formentera i que, per
tant, nosaltres des del Govern de les Illes Balears, voldrem que
també vagin dirigides totes aquestes polítiques a Formentera.

També em posa un exemple d’un company seu o d’un jove
en matèria de participació i diu, “llavors ho arreglau entre ells”,
és que nosaltres, Sr. Mayans, tenim una democràcia
representativa, i aquestes són les regles del joc d’aquesta
democràcia, no val que quan les regles són favorables, les
regles siguin bones, i que quan les regles no ens siguin
favorables, les regles siguin dolentes. Els demòcrates a les
regles les accepten sempre, i crec que aquest és el primer gran
punt del qual hauríem de partir. Una altra cosa és que a l’hora
de fer política tenguem la capacitat d’escoltar-nos i tenguem la
capacitat de saber quins són els temes d’estat o els temes
principals i que, per tant, tots hem de saber fer esforços perquè
aquestes qüestions tenguin el suport més gran possible. I en
aquest sentit, sí que jo demanava un esforç ahir, i deia que jo
era el primer que el volia fer, perquè crec que aquest país el
necessita, aquest país necessita fixar amb algunes qüestions
quines són les coses amb les quals estam tots d’acord i no faran
que hi hagi confrontació, hi hagi un govern o n’hi hagi un altre,
temes que alguns dels que han intervingut n’han parlat, per
exemple del pacte per la competitivitat, del turisme, de
l’educació, de temes fonamentals, que jo crec que no en tot
hem d’estar en desacord, i estic convençut que entre tots hem
de poder explorar molts de camins per a l’acord.

Vostè també em parlava de consorcis i em deia que hem
d’invertir molt a Formentera. I jo crec que sí, que hem
d’invertir molt, i jo deia que Formentera ha patit una triple
insularitat i que, per tant, necessita aquesta menció especial,
aquesta solidaritat especial de totes les Illes. Però també pens
que ara la primera feina, i per això ho vaig dir així, el tema més
important és precisament dotar del que és la part econòmica les
transferències que s’han transferir -vagui la redundància- al
consell. Miri, quan discutíem tot el tema del Consell de
Formentera, des del Grup Parlamentari Socialista sempre dèiem
que era molt important que a l’hora que s’aprovàs l’Estat i, per
tant, s’aprovàs el nou consell, que al mateix temps hi hagués un
gran pacte pel que havien de ser les transferències i, sobretot,
per la dotació d’aquestes transferències, sempre ho vàrem
podar damunt la taula, i això no ha pogut ser, i no governàvem
nosaltres, només hi ha les transferències, el Consell Insular en
aquest moment té les transferències de les competències, però

sense doblers. Aquest és un tema que nosaltres trobàvem que
s’havia d’haver fet d’una altra manera, i per això jo deia ahir
que de forma immediata ens haurem d’asseure amb els
presidents del Consell Insular d’Eivissa i del Consell Insular de
Formentera, amb la Comissió que hi ha prevista, per tal que
totes aquestes coses tenguin un gran pacte i un gran acord,
perquè és fonamental per a l’illa de Formentera poder exercitar
aquestes competències. Per això deia que aquesta era una
qüestió prioritària.

Vostè em parla dels consorcis de Formentera, i jo li deia
volem continuar donant suport a aquest consorci de
Formentera, que ja ho férem quan hi va haver l’anterior govern.
I vostè em xerra de 12 milions d’euros enfront de 72, supòs que
vostè hi posa totes les inversions que s’han fet a Formentera
durant aquests quatre anys i no només la feina del Consorci,
supòs que dins els 12 nostres no hi deu posar els habitatges de
protecció oficial i totes les distintes actuacions que es
tramitaren i es posaren en marxa.

Per tant, el consorci era una cosa específica, en aquell
moment era..., no sé si me’n record bé, però eren uns 1.500
milions de pessetes d’aquell moment, destinats a temes molt
concrets de Formentera i dirigits precisament pel batle de
Formentera, que era el president d’aquest consorci. Jo li vull
recordar, Sr. Mayans, que durant aquesta legislatura, quan hi va
haver un canvi de govern a l’Ajuntament de Formentera, també
hi va haver un canvi de doblers del Consorci i els doblers que
hi havia per al Consorci de Formentera i que havia de dirigir el
batle de Formentera, passaren a un consorci a Eivissa. Jo crec
que aquesta no és la fórmula d’actuar. Jo ahir vaig dir que ens
convé actuar i hem de crear la cultura d’actuar des de les
institucions, sense tenir en compte el color polític de les
institucions amb què ens hem de relacionar. És a dir, no perquè
a unes determinades institucions hi hagi un determinat color
polític que governi, haguem de tenir unes polítiques diferents
des del Govern de les Illes Balears. Jo li puc dir que no farem
això. Per tant, crec que aquestes són qüestions importants a
tenir en compte.

Com se suposa, una altra de les qüestions i que també he
tengut ocasió de parlar-ne amb el futur president del Consell de
Formentera, és la posada en marxa de l’hospital i, per tant,
aquesta idea que tenguin tots els elements i tots els serveis
necessaris per donar un bon servei. Per tant, tengui en compte
que nosaltres també farem feina en relació amb aquest tema.
També m’ha exposat el futur president del Consell de
Formentera la idea de millorar el Port de La Savina i, per tant,
parlar-ne amb l’Estat i coordinar al màxim totes les actuacions
de les distintes institucions per optimitzar i millorar les
infraestructures del port.

Sr. Mayans, si vaig dir que Formentera necessita una
atenció especial és perquè ho crec així. I crec que a altres
èpoques li donàrem aquesta atenció especial. Però també li vull
dir que les polítiques derivades d’una llei de barris, les
polítiques derivades de rehabilitació d’habitatges, de
construcció d’habitatges de protecció oficial, d’educació, de
creació d’un parc d’escoletes, tot això també serà important per
a Formentera, n’estic convençut. I també li vull dir que n’he
parlat amb les persones que dirigiran el consell i l’ajuntament.
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Per tant, el meu missatge, i sense entrar en coses més
concretes, perquè, Sr. Mayans, tendrem temps de parlar de
temes més concrets, el meu missatge és ara que mitjançant
l’Estatut hem establert una Conferència de Presidents i amb la
voluntat que hi hagi una molt bona coordinació entre les
distintes institucions, jo crec que allò que són les actuacions
concretes que ha de dur el consell, jo n’he de poder parlar amb
les persones que dirigeixen el consell, sense perjudici, com no
pot ser d’altra manera, d’escoltar-lo a vostè i saber totes les
distintes opinions que vostè ens podrà dur en la seva feina
parlamentària. Crec que com més opinions tenguem, més fàcil
serà encertar en les polítiques que volem dur a terme a
Formentera.

Per tant, tengui per ben segur que la seva opinió serà ben
escoltada, sense perjudici que hi haurà d’haver una relació
directa i molt estreta del Govern de les Illes Balears amb el
Consell Insular de Formentera i amb l'Ajuntament de
Formentera. 

En segon lloc, voldria referir-me a la representant d’Eivissa
pel Canvi, a la diputada Maria Àngels Suárez i dir-li que li
agraesc molt la seva intervenció i que som molt sensible a la
situació que ha patit Eivissa i som molt sensible que els vents,
com quasi sempre, els vens de canvi han bufat des d’Eivissa.
Però sobretot som molt sensible que, efectivament, allà es
necessita una nova manera de governar i estic convençut que al
Consell Insular d’Eivissa i al mateix Ajuntament d’Eivissa així
es farà. Li puc assegurar que des del Govern de les Illes Balears
també, amb una idea molt clara de coordinar polítiques i amb
una idea molt clara de funcionar des de la lleialtat i, sobretot,
sumant el màxim d’esforços, amb un model de consens entre
les distintes institucions, però també com vaig dir ahir, de
consens amb allò que són els agents socials i econòmics. 

Vull dir ben clar que crec que aquest país necessita aquest
consens d’inclusió, aquest consens que eixampli el que són les
classes mitjanes i que faci que les persones que ho tenguin més
difícil tenguin les polítiques adequades i que facin que també
impliquem aquests sectors econòmics que són els que
empenyen la nostra comunitat autònoma i els que creen riquesa.
Aquest crear riquesa ha d’arribar a tots els racons del nostre
país, però que a la vegada també des d’aquest crear riquesa es
faci aquesta funció social, de pensar en els treballadors, de
pensar en la paritat, la igualtat d’oportunitats, combatre la
sinistralitat. És a dir, combatre tot un seguit de qüestions que en
aquests moments són deficiències. Per tant, també necessitam
que aquests sectors estiguin sensibilitzats en totes i cada una
d’aquestes qüestions perquè això no es pot fer només des de les
institucions.

Efectivament, hem d’augmentar la cura per al territori i és
un tema de qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes,
és un tema de cultura, d’estimar la terra que ha modelat la gent
d’antany. Però al mateix temps és un tema econòmic, perquè
res no singularitza més aquesta terra que la seva bellesa i els
seus recursos naturals, el seu paisatge. 

Un tema que és fonamental per a la principal activitat
d’aquest país, el turisme. Per tant, també efectivament és un
tema d’una importància econòmica molt important. Clar, de les
distintes converses, i he tengut ocasió de conversar amb molta

gent del sector turístic, li puc assegurar que una de les seves
preocupacions és precisament que no hem de continuar
espenyant més territori. Jo ho deia ahir, ho ha dit molta gent
que ha sortit al carrer, 50.000 persones a Mallorca, però també
molta gent a Eivissa. I també hem sentit gent del Foment del
Turisme, empresaris importants. També hem sentit molta gent
que fins ara tal vegada no ho havia dit tan clar, però que ara
comencen a dir ben clar que això és part de la nostra
singularitat, que no podem continuar creixent de la forma com
ho estam fent a nivell residencial a les zones turístiques, que
hem d’apostar pel turisme hoteler que és el que dóna llocs de
feina, que hem de posar més mesura en la gestió del territori.
Però ja no ho diuen només des del món del turisme, també ho
diuen petits constructors i petits promotors d’aquí que veuen
com efectivament, per ventura durant aquesta legislatura han
arribat massa promotors de fora i els han convertit a ells en
subcontractats, a més, fa que moltes vegades ens mengem en
dos anys allò que ens hauríem de menjar en quinze. Per tant,
aquesta situació per part d’ells també demana més mesura.

Per tant, en tema de qualitat de vida, per al medi ambient,
però també per a allò que és la part econòmica necessitam fer
un projecte molt més mesurat i que implicarà, com molt bé ha
dit vostè, invertir en temes que ajudin a aquesta mesura i, per
tant, parlar de transport públic, de posar en valor el concepte de
rehabilitació i tot un seguit de qüestions que facin que
gestionem el territori d’una altra manera, que sapiguem
reconvertir zones turístiques, endreçar zones deteriorades dins
moltes barriades i dins zones urbanes que tenen una
importància social, però que a la vegada significa donar feina
al sector de la construcció, sense destruir més territori. Aquesta
és un poc la idea. 

A més, redimensionar el sector de la construcció que ho
necessita i que ho hem de fer també diversificant el sector
serveis. Per tant, creant noves indústries que signifiquin
precisament això, no destruir territori, crear nous nínxols
d’activitat econòmica a través del coneixement, a través de la
recerca. Jo ahir en posava alguns exemples, les noves
tecnologies ambientals, fer feina en el sector quaternari, el
sector quinari i crear tot un seguit d’activitats que han de crear
ocupació i llocs de feina i no van dirigir precisament a seguir
basant tot el nostre creixement en la quantitat i en la destrucció
del territori. Aquesta és la idea.

I això té una implicació global, i ja ho dic en relació amb la
seva intervenció, però també en relació amb la intervenció que
han fet el Sr. Barceló i el Sr. Bartomeu Vicens, la idea que hem
de fer un canvi tranquil, sòlid, i això significa canviar moltes
coses de comú acord, perquè per avançar en aquests temes
necessitam dur molta gent, perquè l’experiència ens demostra
que si no duim darrera acabam fent poques coses i acabam
pensant només en la propera temporada i acabam fora pensar
en allò que ha de ser una mirada llarga, un projecte de país
sòlid, una idea de treballar des de l’educació i la formació,
creant gent preparada per fer noves activitats. Treballar des del
món empresarial i, per tant, obrir a aquests nous emprenedors
aquestes noves activitats. Implicar la Universitat a través de la
recerca, a través de la innovació. Implicar tothom amb aquesta
idea de transformar aquest model de creixement, model de
creixement que té deficiències, som una de les comunitats
autònomes que tenim més problemes en matèria de
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productivitat. Model de creixement que té problemes, ahir vaig
dir que partim d’un bon moment, però això no vol dir no
introduir millores en matèria turística, que és molt canviant i
que moltes empreses es queixen que baixa la rendibilitat, per
tant, haurem de fer feina en totes aquestes àrees.

Per altra banda i també contestant, en aquest cas a la
representant d’Eivissa pel Canvi, a Eivissa hi ha un seguit de
mesures molt concretes i en les quals haurem de fer feina des
del primer moment. Per tant, el compromís de canviar la
depuradora de Vila, que en aquests moments està dins un
ANEI, va directament relacionat amb aquest tema. La proposta
d’ampliar el port d’Eivissa. La realització, com molt bé ha dit
vostè, d’una auditoria tècnica i econòmica de les autovies
d’Eivissa. La creació d’un nou hospital a Can Misses. Tot un
seguit d’accions que tenim perfectament pactades i que són
prioritàries per a Eivissa. 

Però a més d’aquestes accions, jo ahir en parlava, hi ha una
aposta clara d’allò que ha de ser el nou govern en allò que són
les polítiques socials. També ho han dit el Sr. Vicens i el Sr.
Barceló, aquesta idea d’invertir en educació i en formació.
Educació és igualtat d’oportunitats, educació és ciutadans i
ciutadanes amb opinió, per tant, més democràcia. I educació és,
com he dit, economia més bona i, per tant, més competitivitat,
més productivitat, avanç del país. I en educació, ho vaig dir
ahir, tenim molta feina i per això jo ahir parlava d’un pla de
xoc. Pla de xoc que figura a l’acord que tenim establert i firmat.
Tot un seguit d’actuacions que van dirigides a actuar de forma
important en el que és el principal problema de la nostra gent:
l’habitatge. Per tant, aquesta problemàtica que fa que en
aquesta comunitat autònoma s’hagin construït molts habitatges,
però que a la vegada aquests habitatges no donen solució a una
gran part de les classes mitjanes; això necessita d’una
implicació més forta de les institucions en relació amb el tema
d’habitatges.

Igualment es necessita millorar en totes les geografies en
relació amb la sanitat, això és millorar els hospitals, millorar
l’atenció primària, millorar i fer un pla de salut, un pla per a la
SIDA que no tenim en aquesta comunitat autònoma, i que no és
lògic. Aquest pla ha d’analitzar quina situació tenim en matèria
de salut en aquesta comunitat autònoma i quines són les millors
eines per intentar donar solucions. O un pla de la SIDA, que és
un dels problemes de salut pública més importants que té
aquesta comunitat autònoma. Tot això són qüestions
fonamentals i sense cap dubte en aquest sentit haurem de fer
feina.

Dir-los que també estic totalment d’acord amb vostès en la
idea de treballar per l’autogovern, i ens trobam, des del meu
punt de vista, en un moment molt important, l’aprovació de
l’Estatut d’Autonomia que vàrem tenir ocasió de consensuar
amb el Partit Popular. Jo sempre he dit que això ha estat una
gran victòria d’aquest país, perquè l’Estatut d’Autonomia va
sortir amb un suport important aquí i també amb un suport
important a Madrid perquè s'hi va anar sumant tot un seguit de
gent. Per tant, això ens dóna la possibilitat de noves
competències, policia, la cogestió aeroportuària, que nosaltres
tenim pactat que de forma immediata ha de ser una de les
qüestions que hem d’aconseguir i que és molt important per a
unes illes que viuen del turisme, i vull recordar que el primer

que veuen els turistes és l’aeroport i el darrer que veuen quan
se’n van també és l’aeroport. Per tant, més competències i a la
vegada també més drets i deures que és el que també
aprovàrem, i també més finançament. 

Això ha de fer possible que puguem firmar tot un seguit de
convenis, tal i com està establert a l’Estatut, amb l’Estat en els
propers set anys i a la vegada començar durant aquesta
legislatura a pactar, començar a negociar el que ha de ser la
modificació de la Llei de règim especial, que ha de fer possible
que hi hagi un sistema alternatiu a allò que és el sistema de
finançament general. Per tant, un sistema per corregir el que
són les dificultats que ens crea la insularitat. En relació amb
aquest tema els vull dir que una de les prioritats a l’hora de
parlar amb el Govern ha de ser un conveni en matèria de tren
i l’hauríem de poder aconseguir durant els primers sis mesos de
l’any que ve. Seria una cosa molt important poder-lo
aconseguir i amb aquesta idea farem feina. Com deia, volem fer
una gran inversió en matèria de transport públic i arribar, com
també han dit vostès, a Alcúdia, Artà, Cala Rajada i fer el
tramvia de la badia de Palma.

Però si externament i, per tant, en les relacions amb l’Estat,
tot això obre un caramull de possibilitats, també és veritat que
a nivell intern també tenim feina per fer, hem de crear les
comissions mixtes necessàries per fer les transferències cap als
consells i també hem de reforçar el que són els ajuntaments
amb el pacte local, ja m'hi vaig referir ahir. Per tant, també hi
ha tot un seguit de polítiques molt clares en aquest sentit. Igual
que hi són en relació amb allò que és la defensa de la nostra
cultura i de la nostra llengua. Per tant, aplicar aquella llei que
no hauria de tenir problemes, vull recordar que estam parlant
de la Llei de normalització lingüística de l’any 1986, que té i va
tenir el suport de totes les forces polítiques d’aquesta cambra
i, per tant, hauria de ser un tema de no confrontació. Per això
jo ahir vaig dir que seria important que hi hagués un gran pacte
en aquest sentit, un pacte per entendre clarament i fer entendre
clarament a tothom que la nostra llengua ha de ser una eina de
cohesió i no una eina de confrontació. Per tant, en aquest sentit
i, com se suposa, a mi m’hi trobaran i crec que hauria de ser,
estic convençut que serà l’actitud de tots i cada un dels grups
parlamentaris.

Dir que també volem fer un esforç per la pluralitat, ho vaig
dir ahir, per tant, la idea és que els mitjans de comunicació
públics siguin això, mitjans de comunicació públics i, per tant,
de tothom, plurals i a la vegada també la preocupació perquè
aquests mitjans de comunicació públics costin el que han de
costar i sobretot costin una cosa que es pugui dur. En aquest
país en aquest moment no sé on va, si una televisió pública
costa 120 milions d’euros i a la Universitat li enviam 59
milions d’euros, no sé si tenim les coses clares, jo crec que no.
Jo crec que hauríem d’intentar posar més seny i més sentit
comú en relació amb tots aquests temes. 

Per cert, i ja que parl de la Universitat, vull dir que també
tenim reptes importantíssims, com és entrar dins l’Espai
d’Ensenyament Europeu, adaptar-nos a la llei orgànica o el que
pugui ser invertir en un nou sistema de finançament perquè la
Universitat tengui millor finançament i a la vegada fer una
aposta important en tot allò que és recerca. Una universitat que
faré tots els possibles des del meu govern perquè estigui



implicada en allò que és el projecte de societat, si ella
investiga, si ella innova, ella ha de posar a disposició, estic
convençut que serà així, tots aquests coneixement perquè
nosaltres puguem prendre les decisions així com toca des de les
institucions. Com més coneixement tenguem en aquest sentit,
millor podem prendre les decisions.

Per tant, un canvi tranquil, un canvi que vol impulsar més
qualitat de vida a aquesta comunitat autònoma per a tothom. Un
govern que vol fer feina per a les persones, per a les famílies.
Un govern que vol incloure tothom dins el projecte. Un govern
que vol governar, com deia el Sr. Barceló, per a tothom, no
donant l’esquena a la gent que ha votat la força política que en
aquests moments serà a l’oposició. Aquesta és la feina que
volem fer. Estic molt content i molt satisfet que en la seva
intervenció hagin expressat que per a vostès aquesta també és
la millor línia i el millor camí.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Arribats a aquest moment
interromprem la sessió que tornarà a començar a les 16,30 de
la tarda.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé recomençaríem
la sessió i demanaria si hi ha paraules en torn de rèplica.

Sr. Mayans, té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, a causa del temps que s’assigna per a la rèplica
tampoc no entraré al fons de moltes coses que sí que podrem
entrar durant aquests pròxims quatre anys, però sí que
contestaré algunes de les coses que he citat al primer torn
d’intervenció i algunes altres que el Sr. Antich m’ha citat també
quan li ha tocat fer la rèplica.

Agraeixo moltíssim l’oferta de diàleg que m’ha fet com a
diputat per Formentera en aquest Parlament de les Illes Balears,
agraeixo també molt que hagi deixat les coses clares i que hagi
deixat les coses clares en el sentit de qui és qui ostenta la
representativitat de Formentera a cada una de les dues bandes,
evidentment jo no vull mèrit a ningú, en absolut, però tan digne
és, digníssim diria jo, el president del Consell de Formentera,
el futur president del Consell de Formentera, com el diputat per
Formentera en el Parlament balear que llavors s’encarregarà de
triar president de la comunitat autònoma. Per tant, els dos, els
dos, repeteixo, els dos farem força per aconseguir que
Formentera tengui el que es mereix i el que necessita. Per tant,
agraeixo moltíssim que hagi desmentit al portaveu del seu grup
i hagi deixat les coses clares.

També m’agradaria que no em jutjàs per on m’assec, no em
jutjàs per la cadira que ocup i em jutjàs per l’illa que represent
i em jutjàs per la feina que faré. Com vostè sap -i vostè té més
experiència que jo, igual que els altres diputats- l’assignació
d’escons d’avui és provisional en funció de l’assignació que
faci la Mesa per al pròxim ple. Per tant, on m’assegui, avui i els
altres dies, és igual. L’important és que som el diputat per
Formentera i represent una illa que és Formentera i em jutgi
vostè si vol com ho faré jo també amb vostè per la feina que
faig i que faré aquests pròxims quatre anys.

Agraeixo també que m’hagi contestat o m’hagi concretat
més algun projecte que no em va citar o que no m’ha citat en el
discurs d’ahir. Agraeixo algun tema important que jo també duc
al meu programa, tema del Port de la Savina, tema d’habitatge
públic, tema d’escoletes, encara n’hi queden molts per citar,
fins -com ha dit vostè- 134, però tendrem temps per assumir-
los, tendrem temps per debatre aquests projectes i tendrem
temps per executar-los, que és el més important.

Jo, la democràcia, evidentment les regles que regeixen la
democràcia avui en dia no les discuteixo, les accepto, les
assumeixo i les acato, però tal vegada així com li he contat
aquella història d’aquell amic meu que no va voler anar a votar,
entre tots hauríem de fer alguna cosa perquè la gent anàs a
votar amb un tant per cent més elevat del que va ser en aquestes
anteriors eleccions. I això que a Formentera hi va anar a votar
quasi un 65%, aproximadament. Però sí que és una missió de

tots -i per això li ho recordava, com vostè va fer en el seu
discurs- que entre tots hem d’assumir un poc el compromís que
hem de fer el possible per dignificar la feina que ens han
encarregat els nostres ciutadans i aconseguir i fer que la política
sigui una feina de tots, no només dels que estam aquí dins.

Una altra cosa que li volia comentar, vostè ha dit “la
constitució del Consell de Formentera”, per llei sap que hi ha
assignades unes competències. El Consell de Formentera, els
seus representants, són els que han de dir quines volen assumir,
han de dir quines volen assumir immediatament i com les volen
assumir, però no estic d’acord amb el que vostè ha dit respecte
de la dotació pressupostaria. Jo he estat a totes, totes les
reunions a comissió del Consell de Formentera, tant dins
l’Estatut com a l’illa de Formentera i he estat també a totes les
reunions de la Mesa al Consell de Formentera a l’illa de
Formentera. 

Allí es varen debatre tots els aspectes jurídic que tenien a
veure amb el futur Consell de Formentera, com s’havia
d’estructurar, quina forma jurídica era la millor perquè el seu
funcionament no causàs cap trauma a l’illa de Formentera i,
sobretot, quines inversions s’havien de tenir en compte per
assumir les competències com a consell que havia de tenir l’illa
de Formentera. A moltes d’aquestes reunions, a moltes, els
representants del seu partit, a algunes venien i a algunes no.
Concretament a la que vàrem assumir el compromís de la
inversió per fer les infraestructures per dotar Formentera d’un
consell insular, a la qual es varen estipular els 25 milions
d’euros que, evidentment, tot és negociable, si es millora, idò
molt bé, no hi va ser el representant; quan vàrem assumir també
la despesa corrent que es xifrava en 3,1 milions d’euros anuals
-com li repetia abans- també és millorable i la millora idò,
benvinguda sia; es va fer llavors una proposta alternativa per
part de l’alcalde on es va posposar a una següent reunió la
discussió d’aquesta proposta.

Allí va ser on va encallar tot el procés perquè es va veure
que la proposta de l’anterior alcalde era inassumible, poc
argumentada i ell mateix va optar per retirar-la. Jo li dic aquí -i
per això li dic que no hi estava d’acord- que si aquesta proposta
alternativa, poc argumentada i que ell mateix va haver de retirar
no s’hagués presentat, avui, aquí mateix estaríem amb un
pressupost tancat per al futur Consell de Formentera. Avui
estaríem parlant de xifres concretes. Evidentment, negociables
com totes i actualitzables anualment en funció de les
infraestructures que s’haguessin de construir, però sí que
estaríem parlant d’una xifra concreta per assumir i per
començar a fer funcionar el Consell de Formentera.

S’ha de ser conscient d’una situació que s’ha donat a
Formentera, crec que vostè n’és conscient, n’ha quedat
constància al discurs de rèplica que m’ha fet avui matí, a
Formentera mana Gent per Formentera amb una coalició amb
el PSOE, manarà el futur Consell de Formentera i com a diputat
em té a mi per l’Agrupació Independent Popular a Formentera.
Jo li vull dir aquí mateix i damunt aquesta tribuna que
assumeixo pràcticament tots els punts del programa de Gent per
Formentera que és el que avui en dia mana a l’Ajuntament de
Formentera. Els ajudaré, colAlaboraré aquí perquè el seu
programa vagi endavant, igualment que faré tot el possible



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 3 / 3 i 4 de juliol del 2007 51

 

perquè el meu, que és el programa autonòmic que ha guanyat
a Formentera, també vagi endavant.

Jo només li dic, o li deia, quant al temps que s’ha referit a
Formentera, crec que ens mereixíem un poc més, crec que tenc
tot el dret del món a reclamar-li-ho, més que res perquè ara no
som un ajuntament més de les Balears, som un consell, un dels
quatre consells que tenen les Illes Balears i, per tant, som una
escaló superior a nivell jurídic, d’estatus jurídic igual a
qualsevol altre consell. Per això, li demanava -crec que tenc tot
el dret legítim com a diputat- que ens prestàs un poc més
d’atenció, ho ha concretat en el seu discurs de rèplica.

En el discurs del Sr. Vicens, d’Unió Mallorquina, li han
hagut de recordar que Formentera existia ja que no
l’anomenava. Jo li demanaria a vostè que ens tengués en
compte, li diria que no fes més passes enrere, li he dit les que
havia fet aquests dies, li demano que tengui en compte i que
sàpiga que Formentera existeix, que té el mateix estatus jurídic,
social i a tots els nivells com qualsevol altre consell de les
Balears i, si es compromet a fer feina, jo l’ajudaré. 

Repeteixo, Formentera li ho agrairà i, si es compromet a fer
feina per Formentera, li ajudaré com no pot ser d’altra manera.
Jo sé la feina que he fet durant aquests quatre anys com a
vicepresident del consell i conseller per Formentera, sé la feina
que ha fet el Govern balear aquests quatre anys a Formentera,
sé el que ha costat i el convido que ens posem a fer feina demà
mateix perquè Formentera pugui aconseguir tot, tot el que es
mereix i tot el que necessita. 

I no es preocupi, avui tal vegada el discurs que he fet ha
estat un discurs com he dit a la primera intervenció sense
floritures, sense adornaments innecessaris, però és que no feia
falta, era un discurs realista, un discurs tal vegada un poc dur,
però el discurs que tocava per dir-li les coses com són. I li dic
que no es preocupi perquè si la feina es fa bé, així com avui he
pujat per dir-li les coses com són, no tenc cap problema a pujar
aquí quan l’encerti, faci les coses bé, i donar-li les gràcies i
l’enhorabona. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans.

Sr. Vicens, pel Grup Unió Mallorquina, té la paraula. 

El BLOC no m’ha demanat la paraula. Sí? Doncs, Sr.
Barceló, té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Molt breument. Sr. Antich, efectivament com vostè ha dit
hi ha molts de pactes i molts d’acords en molts de temes que
haurem de dur endavant i que haurem de procurar arribar a
aquests consensos, i la meva pregunta és si aquests consensos
seran possibles, si tots aquests consensos els podrem dur

endavant, amb l’oposició, amb la societat, crec que tots hi
haurem de fer molta feina perquè siguin possibles.

Igualment haurem de fer una feina molt important en el
tema territorial. Crec que la ciutadania ha demanat que hi hagi
una protecció adequada al territori i a més tots tenim ben
present i som conscients que la protecció del territori i la
protecció del patrimoni és una inversió de futur al turisme.
Haurem de fer les modificacions necessàries a la legislació que
facin possible aquesta protecció. 

Estic d’acord amb la intervenció anterior que no hem de
crear unes expectatives, no s’ha de plantejar el tema de les
moratòries que puguin fer un efecte rebot, però sí que haurem
de plantejar aquest model de territori que volem de futur perquè
crec que tots som ben conscients que si continuam amb el ritme
actual de creixement, amb el ritme que hem duit els darrers
anys, quina Mallorca, quines Illes Balears deixam als nostres
fills, als nostres néts? Aquesta crec que ha de ser la pregunta
que ens hem de fer.

Per tant, molt d’acord amb la redimensió del sector de
construcció, un sector de construcció que haurem de reorientar
cap a la rehabilitació, haurem de reorientar cap a les
infraestructures i els equipaments, que també se n’han de fer
molts, no hem d’oblidar que s’han de fer noves infraestructures
amb equipament com per exemple sanitaris, educatius, també
en millora de carreteres, també en el tema del tren. Per tant, hi
haurà una inversió pública molt important que, com deia a la
meva anterior intervenció, hem de procurar que siguin per
empreses autòctones.

També estic molt d’acord amb la necessitat de potenciar i
de cercar les noves activitats de sectors econòmics, medi
ambient, serveis socials, investigació en desenvolupament. Crec
que ens hem de felicitar per la seva aposta per a les inversions
en la universitat. Molt important, per tant, que a la nostra
universitat aprofitem la sinergia que suposa tant en investigació
com en recerca i desenvolupament.

I, sobretot, fer polítiques de treballar per al futur, no a curt
termini. Com deia abans, el tema territorial, el tema de
construcció, els sectors econòmics, hem de pensar què volem,
no només per a aquesta legislatura, sinó què volem per d’aquí
a quatre, per d’aquí a deu, per d’aquí a vint anys, per d’aquí a
trenta, que sigui realment un model sostenible i un model que
pugui donar guanys i que pugui donar un creixement econòmic
també d’aquí a trenta, d’aquí a quaranta anys.

No dubtam dels avanços en matèria social que es faran en
aquesta legislatura, en educació, en sanitat, en habitatge i també
estam d’acord que els avanços, en aquesta legislatura, amb
autogovern, hauran de passar per un desenvolupament estatutari
adequat. Tenim molta feina aquí i per tant, policia autonòmica,
cogestió aeroportuària, les competències de justícia que han de
venir i la millora del finançament, només això seran avanços
molts importants en l’autogovern si els aconseguim tots aquesta
legislatura. Ara també li he de dir que per al nostre grup, que
representa forces progressistes i nacionalistes, evidentment, és
un avanç en autogovern que no considerarem suficient, sí per
a aquesta legislatura, però en el futur plantejarem i continuarem
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plantejant la necessitat del concert econòmic, la necessitat
d’assolir majors competències i estam parlant ja de futur, no
estic parlant del que hem plantejat per a aquesta legislatura. 

Prioritat, vostè ha dit, del conveni amb el tren i aconseguir-
ho en els sis primers mesos, del tren i del que faci falta,
prioritat absoluta efectivament. Ens interessa molt fermar
aquestes inversions al principi perquè si hem de fer feina
llavors durant la legislatura, és ara que hem de fermar aquestes
inversions, és ara que hem d’aconseguir aquests convenis amb
l’Estat, que aquestes inversions puguin venir ara i que,
efectivament, a final de la legislatura puguem retre compte de
feina feta als ciutadans i a les ciutadanes.

Ja per acabar, estic totalment d’acord també que la llengua
hagi de ser una eina de cohesió i no de confrontació. Aquest
pacte per la llengua ens interessaria molt a tots, creim que és
absolutament necessari, igual que fer una televisió pública,
plural i de futur.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt breument
per reiterar l’oferta mútua d’esforç comú per fer país i, Sr.
Mayans, jo, quan parl de fer país, parl de fer país en general.
Les Illes, cada una de les Illes, el poble aquí on vaig néixer,
Inca, el poble aquí on visc ara, Esporles, el poble on he viscut
molts d’anys, Palma, i em permetran que cada vegada que parli
de fer país no digui cada un del indrets del país. El país, quan
parlam de la nostra terra i parlam del nostre país parlam del que
duim dins el cap i el que duim dins el cor. No importa
anomenar cada un dels llocs de la nostra terra. 

També hem parlat entre tots dels nostres projectes, que crec
que hem de dur a terme entre tots, com més gent, com més
partits, com més consens, com més esforços o sinergies
conflueixin en aquesta tasca, millor. Evidentment, Sr. Antich,
nosaltres som optimistes, som optimistes. Creim que en aquesta
legislatura es desenvoluparà l’Estatut. I avui hem de dir que
creim que es desenvoluparà l’Estatut, que tendrem el REB, que
tendrem un bon finançament, que superarem el greuge
autonòmic i, si és així, ho considerarem suficient aquesta
legislatura.

Per tant, dins aquest esperit d’optimisme, d’esforç comú
quan anem a cada una de les institucions, hem de fer els pactes
necessaris, els plans, els projectes, però també arribarà un
moment, com més prest millor, que haurem de començar a
produir fets, solucions. També ens tendrà al seu costat en el
moment de prendre solucions i que aquests plans, aquests

projectes s’executin, que també és important. Hem de tenir
plans, però també els hem d’executar.

Dins aquests fets ha quedat clar que parlam d’habitatge,
d’autònoms, del sector privat, de lleis, que, per cert, el nostre
grup de les lleis que hem parlat, que hem posat damunt la taula,
tenim tot l’articulat preparat, l’esborrany, el projecte de llei, el
pla, però també els fets, l’articulat. I com més prest les tenguem
millor perquè més seguretat donarem a la nostra terra. 

Els compromisos -insistesc-, ja no pactes, els compromisos
d’ajuda d’Unió Mallorquina a aquest govern, a la millora de
l’autogovern, al territori, a la sostenibilitat i a l’economia són
els que són sense cap tipus de condició, un esforç total i
absolut. 

Finalment, he de dir i reiterar que esperam, confiam, que tot
aquest programa, tot aquest pacte que s’ha firmat es pugui dur
a terme. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sra. Presidenta. Senyors diputats i senyores diputades. Vull
començar contestant el Sr. Mayans, i el primer que li vull dir és
que crec que no record cap debat d’investidura on es parlàs tant
de Formentera, per tant crec que començam bé, no es queixarà.
Vull dir que...vostè deia que tal vegada en el discurs en vaig
parlar poc, però al llarg del debat crec que haurem tengut un
bon debat sobre Formentera.

Miri, Sr. Mayans, jo no vull donar passes enrere i crec que
he expressat la meva disponibilitat a parlar, a parlar amb
tothom que pugui representar Formentera. Deia a la meva
primera intervenció que crec que el que és important dins la
nostra arquitectura institucional i que sobretot ho hem millorar
ara amb la reforma de l’Estatut, que hem fet una conferència de
presidents, precisament ja hi hagi una molt bona coordinació
entre totes les diferents institucions. Crec que aquest és un tema
fonamental a l’hora de funcionar.

Per altra banda, vostè diu “jo som el diputat per
Formentera”, però vostè també és el diputat de les Illes Balears.
Què vull dir amb això?, que qualsevol diputat d’aquesta cambra
pot parlar de Mallorca, pot parlar de Menorca, pot parlar
d’Eivissa i pot parlar de Formentera amb la mateixa legitimitat
que vostè, encara que vostè segurament, que és cada dia allà
coneixerà més algunes o totes les qüestions que puguin passar
allà. 

Però vull dir, perquè quan ens explicam com ens explicam,
no ens explicam per fer de menys a ningú, sinó per de qualque
manera marcar un poc quina és la situació política i el
funcionament del que és aquest país nostre a nivell
institucional. Jo no he volgut ferir ningú, fer mal a ningú, sinó
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purament i simplement dir que el president, el Govern de les
Illes Balears ha de parlar a nivell institucional amb qui ha de
parlar.

També li he de dir que la meva idea és atendre -i ho he dit-
especialment Formentera perquè es troba en una situació
excepcional en aquests moments. Vostè mateix al final m’ha
donat la raó,  m’ha explicat que han passat tota una sèrie de
coses que molts no sabem molt bé què és el que ha passat
perquè hi ha unes comissions que estan previstes i són les que
s’han de reunir, però al final, al final no hi ha pacte. Per tant, no
hi ha doblers acordats, aquesta és la situació. Per tant, si
aquesta és la situació, jo al principi no ho havia dit tan
malament i el que dic és que anem de manera immediata a
asseure’ns, veure tota aquesta situació i a veure com li donam
una solució. Jo crec que no em puc explicar més bé, ni puc tenir
més bona intenció en aquest sentit.

Miri, jo crec que obrim una nova etapa que el que ha de fer
és precisament que hi hagi més bona coordinació amb els
diferents consells, sense que això vulgui dir que no n’hi hagi
hagut. Nosaltres teníem algunes queixes i les hem manifestat en
campanya electoral i no hi vull entrar per a res avui, però sí que
l’Estatut, sí que la voluntat nostra és que aquesta coordinació
sigui millor i que ho sigui sempre independentment de qui
governi a cadascuna de les Illes. Dic això perquè és clar el que
no pot tornar passar, el que no pot tornar passar, ni a
Formentera ni a un altre indret és que pel simple fet que hi hagi
un canvi d’ajuntament es llevin 12 milions d’euros al Consorci
de Formentera. No pot tornar passar. No pot tornar passar
perquè això no és funcionar amb lleialtat a les institucions.
Això és utilitzar de forma partidista les institucions. Això és el
que -em perdonarà- però crec que aquestes són les coses que
hauríem de dur aquí tots els diputats i també els de Formentera
i hauríem d’explicar que aquestes coses no poden passar. Hem
de funcionar independentment que a un lloc o a l’altre governi
qui governi.

Per tant, en aquesta nova etapa el que significa és que ens
preocupem per Formentera, però també per Menorca i per
Eivissa i per Mallorca i que facem feina amb tots i cadascun
dels indrets i que a tots i a cadascun dels indrets hi ha
necessitats i millorarem les actuacions en relació amb aquestes
necessitats com més bona coordinació hi haurà entre totes les
institucions. Per tant, aquesta és la meva actitud i això és així
com jo ho veig.

He de dir, tant al Sr. Biel Barceló com al Sr. Bartomeu
Vicens que, efectivament, coincidim perfectament o coincidesc
perfectament amb les seves intervencions. Crec que de qualque
manera ha estat comentar un poc la meva darrera intervenció.

I l’únic que em queda és agrair als grups parlamentaris que
han intervingut, al BLOC, a UM i al Grup Parlamentari
Socialista i també a les dues diputades d’Eivissa pel Canvi les
seves intervencions i el seu suport. 

Voldria dir també unes breus paraules al Sr. Diéguez,
perquè l’altra vegada no m’hi he referit, dir-li que li agraesc
molt el seu suport i sobretot li agraesc molt aquestes paraules
de dir “escolti, que nosaltres estarem vigilants” perquè si vostès
estan vigilants això també ajudarà a millorar l’acció de govern.
Per tant, li agraesc molt, com no pot ser d’altra manera, també
vull agrair el seu suport i vull agrair també la intervenció del
diputat d’AIPF i les seves aportacions. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representat del Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Molt Hble. Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats,
permetin-me que el primer moment sigui per a les més de
194.000 persones que representam i que ens votaren dia 27 de
maig, quasi el 47,41% de la població que acudí a exercir el dret
a vot va votar el Partit Popular. Elles són les que ens han duit
fins aquí i a totes elles em dec, ens devem a partir d’ara. La
seva confiança serà el nostre constant estímul en aquesta etapa
de desafiaments i d’oportunitats. 

El seu partit, Sr. Antich, té un suport d’una minoria de
votants i és la segona força política de les Illes Balears a una
considerable distància del PP, poca cosa més que 113.000 vots,
aproximadament 27,7%. Sr. Antich, el seu partit va perdre les
eleccions dia 27 de maig i el Partit Popular les va guanyar.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

El nostre sistema electoral està basat en la regla de la
proporcionalitat, permet donar entrada a l’arc parlamentari a les
forces polítiques minoritàries, de manera que les seves
propostes es vegin reflectides a la Cambra. Però el que no
permet, llevat d’interpretacions forçades, és que siguin aquestes
forces minoritàries les que dirigeixin el futur de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Sense cap dubte, l’alternança en
el poder -com ens deia el candidat Sr. Antich- de persones i de
grups que difereixen en idees és més que saludable en
democràcia, però no, senyors del Parlament, aquest no he estat
el cas de les Illes Balears. Hi ha una formació que unes vegades
alterna amb uns i molts poques vegades alterna amb els altres.
Alternança zero a les Illes Balears. No és l’aritmètica electoral
el que ha provocat la no investidura del partit més representatiu
i votat, amb diferència, d’aquesta comunitat autònoma, sinó
l’aritmètica dels despatxos que avui, el capvespre, li donarà
suport. Com el tripartit català als pactes de Tinell, el seu pacte
se cimenta  -és el meu parer- sota el compromís d’exclusió
política del Partit Popular. Una ullada ràpida cap a la
composició d’aquesta Cambra ens fa veure que s’hi asseuen 29
diputats de centre, conservadors i lliberals, 27 diputats
d’esquerres i 3 que han decidit de sobte convertir-se en un
partit d’esquerres. Curiós transvestisme també el d’Unió
Mallorquina. 
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Per això, vostè, Sr. Antich, serà previsiblement el president
havent perdut les eleccions i formarà govern, sens cap dubte,
amb les forces polítiques que veuen recompensada la seva
petita, però important representació parlamentària en forma de
conselleries, direccions generals, senadors autonòmics. Per
cert, retorna el Sr. Sampol, després d’aquell calorós
acomiadament, benvingut sigui a aquest nou govern.

No crec, Sr. Antich, sé que vostè ha anat més viu que
nosaltres, que ni el més imaginatiu dels votants que dia 27,
inclòs en Nacho, exercí el dret a votar, triàs això que vostè avui
ens proposa. Ni tan sols el que vostè contava d’El País (...),
quan volia votar, ja sabem que ell no va votar, pogués d’alguna
manera pensar o triar això que avui ens proposen. I de cap
manera ningú no imaginava que controlàs aquest debat i
moderàs la sessió, en qualitat de presidenta de la segona
institució més representativa, o sigui el Parlament, el cap
visible d’un partit d’àmbit insular, amb un molt escàs
percentatge de vots, un poc més d’un 6% i que no presentàs
candidatura a tres de les quatre illes de la nostra comunitat
autònoma.

(Aplaudiments)

En resum, senyores i senyors diputats, per les raons que
acab d’explicar, la nostra intervenció en aquesta investidura no
és la d’uns convidats de pedra que es limiten a votar en contra
de, sinó la d’un partit polític que ha guanyat les eleccions i que,
per tant, té legitimitat d’origen. Hi ha una manifestació més
clara d’aquesta voluntat popular que els resultats electorals
obtinguts pel Partit Popular? I que a més té a les espatlles
proves acreditades d’excelAlència gestora. Vostè, Sr. Antich, ha
dedicat una part important del seu discurs a justificar el pacte
i molt menys a explicar què farà el seu govern. Molts
d’interessos poden justificar aquest pacte, però n’hi ha un que
difícilment el pot justificar, l’interès de país, aquest país del
qual ens parlava el portaveu d’Unió Mallorquina. No hi ha
difícilment cap interès de país que pugui justificar-lo, sobretot
quan es prescindeix del guanyador d’unes eleccions, encara que
aritmèticament sigui possible.

Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament, hi ha moments en
la història dels pobles que requereixen grandesa, requereixen
generositat i alçada de mides. El seu partit ha impedit que
governi qui ha guanyat les eleccions. Vostès han considerat
millor l’oferta d’un caramull de partits, cinc, més vostès, sis,
que no la voluntat dels mallorquins, dels menorquins, dels
eivissencs i dels formenterers. Permeti’m que li digui, sota el
meu punt de vista, que aquest és un atac directe a la voluntat
popular i al lògic i saludable sistema democràtic. En certa
manera quan avui he sentit el portaveu d’Unió Mallorquina,
semblava que tot ho havien fet raonablement ben fet, fa la
impressió que tot estava bé, però han decidit anar-se’n a
l’esquerra per veure si ho descomponen. Els popular no
actuarem amb cap ressentiment...

(Algunes rialles)

..., però sí tenim una gran tristesa perquè no hi havia cap raó
de país per haver actuat de la forma en què s’ha actuat. Res que
respongui a l’interès general de la comunitat autònoma. En nom
de la lleialtat, hem donat suport a totes les iniciatives que la
passada legislatura ens demanà. Durant 1.500 dies hem posat
evangèlicament l’altra galta i la lleialtat al pacte ens ha permès,
per damunt de l’interès de partit, assegurar la governabilitat,
ens han infringit, pens, humiliacions innecessàries. Han trencat
la confiança que havíem dipositat amb vostès.

Sr. Antich, el vaig escoltar atentament. Vostè va demanar
la confiança de la cambra per allò que vostè ha denominat el
seu programa de govern. També ha explicat els seus desitjos,
quan els concreti en iniciatives ja tendrem ocasió d’opinar.
Voldria dir-li que en general he apreciat una preocupant manca
de precisió en els seus propòsits. No s’han definit qüestions
fonamentals per a aquesta comunitat autònoma. En els seu
discurs han destacat més els silencis que les paraules. A
diferència de l’any 2003, rebrà vostè una comunitat autònoma
amb menys atur, més feina, menys imposts, més hospitals, més
escoles, més serveis socials, més centres de dia, més
residències i més medi ambient. Una gestió feta amb netedat,
fermesa i respecte a la llei. Vostès faran un govern de 6 partits,
un hexapartit. O sigui, més que la Generalitat de Catalunya, allà
només varen poder gaudir d’un tripartit. Nosaltres, com que no
volíem quedar enrera, havíem d’arribar més lluny, no vols brou,
idò tassa i mitja.

M’agradaria plantejar-li algunes qüestions i preguntes que
serveixin per definir la seva postura amb més claredat, Sr.
Antich, Sr. Barceló, Sr. Llauger, senyor candidat a la
Presidència del Govern de les Illes Balears. Intentaré en aquest
apartat referir-me al benestar dels ciutadans. En primer lloc, el
seu govern dependrà d’altres per dur endavant les seves
mesures? Hi haurà coordinació i agilitat amb les relacions amb
els diferents departaments entre el BLOC i Unió Mallorquina?
Hi haurà voluntat de compartir? Farà honor a la paraula
donada? Tendrà vostè capacitat de maniobra i marge de
maniobra suficient com a president? Li deman això perquè
estam necessitats de missatges clars, coherents i que creïn
confiança. La inestabilitat institucional derivada dels seus
plantejaments i de les pretensions dels seus socis ja és en si
mateixa una mala notícia per a l’economia i la creació de feina.
I a més, la falta de coherència de les seves propostes tampoc no
ajuda a generar aquesta confiança. Necessitam un govern, Sr.
Antich, que marqui un rumb clar, no sis rumbs. Un govern
sòlid, que pugui sostenir amb fermesa les conviccions. 

Segon, què pensa fer amb el turisme? Sabem que d’entrada
renunciaran a restablir aquella dolenta ecotaxa. Aquesta és una
bona notícia. Però el programa electoral del BLOC parlava
d’una taxa de retorn turístic ambiental. Ens pot dir alguna cosa
d’aquest tema? Pensen continuar treballant en la direcció de
l’anterior govern, de recuperar, com vàrem fer, més de mig
milió de turistes que havíem perdut? Continuaran apostant per
la desestacionalització, l’excelAlència, la recuperació i
l’embelliment del nostre entorn, la diversificació i la taula del
turisme? Apostaran pel turisme nàutic? Unió Mallorquina diu
que sí, i el BLOC diu que no. Què passarà amb els camps de
golf, per què només es permet el camp de golf del Pujol de
Santanyí i els altres no? Per què s’excepciona aquest camp de
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golf en el pacte? Com es regularà el tot inclòs? Un turista, un
amic; o sobren turistes? 

Anirem a les fires i mercats propagant urbi et orbe la nostra
riquesa artística, cultural, antropològica i paisatgística, amb
participació del món de l’art, de la música, del folklore i altres
atributs de la nostra terra? Establirà el diàleg amb el sector
hoteler, amb qui tan malament es varen dur a l’època en què
governaren? Sé que els senyors de l’esquerra em diran que ahir
ho va dir, però és que l’any 99 també va prometre que mai no
posaria una ecotaxa sense dialogar amb el sector. No ho va
complir, per això li ho torn demanar. Cregui’m, l’exercici de la
política requereix idees i programes clars i coherents.
Permeti’m en aquest punt el meu escepticisme pel seu bagatge,
les seves credencials i els seus antecedents.

Tercer. Continuaran augmentant els llocs de feina, com hem
fet nosaltres, o assistirem a una remuntada de l’atur que ara
mateix es manté en dades molt baixes? Proposaran la via lenta
que ens deia el Sr. Sampol, quant a refredament de l’economia
que tal mal resultat ens va donar? Com pensen vostès crear
confiança en els sectors productius de les Illes Balears, Sr.
Antich, Sr. Barceló, Sr. Llauger i companyia?

Quatre. I en l’educació dels nostres fills i les nostres filles,
es continuarà la política d’intentar apropar-nos a la lliure
elecció de centre? Objectiu molt difícil, però necessari. Es
continuarà donant suport a l’escola pública i també a la
concertada? Tendran dret les famílies a rebre informació en la
llengua que ho solAlicitin? Podran escollir els pares i les mares
la llengua en l’ensenyament infantil? Serà concertat el
batxillerat? L’esquerra deia que no, i Unió Mallorquina deia
que sí, tal vegada serà una de les primeres decisions que vostè
haurà de prendre d’aquí un parell de dies. Potenciaran les
nostres modalitats insulars, mallorquí, menorquí, eivissenc i
formenterenc, que tant li varen costar a vostè i al seu grup quan
negociàvem l’Estatut d’Autonomia? Tendrem un model
educatiu no excloent sobre la base de l’acord amb els pares, les
mares, els professors, els alumnes, els treballadors, mantenint
el ritme de creació de nous centres i la seva reforma? Què faran
amb el trilingüisme? No perdin aquesta oportunitat històrica,
Sr. Antich. El Decret de trilingüisme compensa de facto una
situació de desigualtat. Quan un centre ha fet una immersió
d’un 80, 90, cent per cent en llengua catalana, per posar anglès
haurà de reduir un poc de català perquè si el cent per cent és en
català no sé com ho farà per poder fer la immersió en anglès. Li
oferesc en aquest punt un gran pacte per l’educació, que crec
que és necessari a l’hora de poder fer país, però sense
demagògies. Un pacte seriós, amb principis, valors i
conviccions.

Cinquè. En la salut, com no pot ser d’altra manera, li vull
estendre la mà i oferir-li el consens. Hem de desenvolupar un
model sanitari modern, d’excelAlència i que estigui al servei
dels usuaris. De ver creu vostè que l’aposta per la modernitat
i l’excelAlència és possible amb l’actual Son Dureta que té 51
anys? Reformant un hospital obsolet, amb els malalts dins?
Retardaran aquesta construcció, programa per a l’any 2009-
2010? Quan de temps més esperarem? Quan de temps durarà
l’estudi de la situació econòmica jurídicopatrimonial que diu el

seu pacte? Crec que tots els balears ens mereixem un hospital
que triplica la zona d’urgències, que triplica la zona
d’investigació, que tendrà més habitacions individuals, que
tendrà més modernitat, que tendrà més pàrking, que tendrà, en
definitiva, més futur i més salut per a tots els ciutadans.

(Aplaudiments)

Continuaran amb la política de reduir les llistes d’espera?
No ha dit res sobre aquest tema i això que parlaven que el que
els interessa són les persones. Som la segona comunitat en
l’eliminació de llistes d’espera, això ha estat possible perquè
hem obert 19 quiròfans. El pacte en va obrir sis i en va tancar
cinc. Ens vàrem trobar més de mil persones que esperaven més
de sis mesos per ser ateses. Què en farà d’aquest tema?
Mantendrà el dret de garantia de demora, que garanteix que
ningú no esperarà més de sis mesos per ser operat, o més de
dos mesos per a una consulta? I si es dóna el cas que s’hagués
d’esperar, se’n podran anar a la privada a càrrec de la pública?
Ho mantendrà? Què farà amb el Pla d’infraestructures
sanitàries? Mantendrà les prestacions de la salut bucodental
dels nostres nins? I les pròtesis dels nostres majors? Reformarà
el model de carrera professional que s’acordà per unanimitat
amb els sindicats? Aquesta seria una notícia molt tràgica. I
faran vostès un hospital a Eivissa nou o reformaran, com a Son
Dureta, el de Can Misses? Cregui’m que el que demana la gent
d’Eivissa, fins i tot els dels seus escons, és un hospital nou per
a Eivissa, com pertoca, amb qualitat, modernitat i futur.

Sisè. M’agradaria també parlar d’imposts. No li he sentit a
dir res d’imposts, una qüestió que vertaderament preocupa als
ciutadans d’aquesta terra. Quan governaren vostès varen pujar
l’impost de transmissions patrimonials d’un 6 a un 7%, varen
imposar l’ecotaxa i a més varen modificar els valors
comprovats, la qual cosa era una modificació encoberta. Fins
i tot volien posar, si se’n recorda, una possible taxa fotogràfica
per als que anaven a fer fotos a les zones protegides. El govern
del Partit Popular ha eliminat l’ecotaxa, ha baixat aquest impost
de transmissions a un 3% per a joves, famílies i discapacitats,
a 1% quan es tracta de comprar un habitatge de protecció
oficial. Així mateix també hem eliminat pràcticament l’impost
de successions i donacions, per cert, amb el vot en contra del
BLOC. Què faran? Baixaran imposts? Quins? Hem sentit fins
i tot, aclareixi-m’ho, que es penalitzarien els habitatges buits.
Què hi ha d’aquest tema? Recordi que la baixada d’imposts és
un argument important perquè genera activitat econòmica i
provoca al final més ingressos a la comunitat. Aquest és un fet
comprovat, a l’esquerra li ha costat molt de temps admetre-ho,
però ara ja ningú no ho posa en dubte.

Setè. En relació amb el medi ambient, parlaran amb els
propietaris per crear espais protegits, com s’ha fet des del
Govern d’aquesta terra, hem aconseguit protegir d’un 6% a un
18,8%? O com diuen els seus socis del BLOC, la protecció no
té res a veure amb la propietat i els propietaris no tenen res a
dir? Què en farà d’aquest tema? Aquí l’escepticisme també és
important perquè l’any 99 en el seu discurs d’investidura també
va dir que ho faria amb els propietaris i als fets em remet.
Continuaran la compra de finques públiques? Durant aquesta
legislatura hem comprat les Fonts Ufanes, el Cap de Barbaria,
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Sa Duaia, Es Racó o Son Nevata a Felanitx. Li he sentit a dir
que no farà grans obres, no farà el dic de Ciutadella? Per cert,
se n’ha parlat molt poc de Menorca en el seu discurs, i La
Costera? I el gasoducte més el cablejat elèctric? I la variant de
Ferreries? I les dessaladores? Li deman que continuï amb
l’esforç que va fer l’anterior govern en matèria de depuració
d’aigües, onze depuradores noves, un total de 83 actualment. 

Em deman també què passarà amb el Pla Territorial de
Mallorca. La seva candidata a presidir la institució insular
anuncià grans canvis del Pla Territorial de Mallorca, deia que
s’havien fet coses poc ajustades a una ètica desitjable, com
pactar d’amagat les àrees de reconversió territorial de manera
fosca, amb nocturnitat i traïdoria, dia 13 de maig. Supòs que es
referia als seus socis d’Unió Mallorquina, o a la seva companya
del BLOC, dia 19 de maig, “s’han d’expulsar els mals esperits
del consell”, també sòcia d’Unió Mallorquina. I ara resulta que
no canviarem pràcticament res que les senyores i els senyors
d’Unió Mallorquina no vulguin. O sigui, res. Tot un exemple
de coherència, de principis, de valors i de conviccions.

(Aplaudiments)

Ja sé, senyors diputats d’aquesta cambra, que el que faran,
no falla, serà crear comissions d’estudi, moltes comissions,
moltes ponències, perquè no canviï res, perquè Unió
Mallorquina no s’enfadi. Com quedam? Si no es modifica el
Pla Territorial s’ha destrossat Mallorca o no s’ha destrossat?
Estava bé el Pla Territorial o no estava bé? Què els diran als
municipis, que s’adaptin per després canviar-ho, o primer ho
canviaran i ja s’adaptaran més tard? 

La presidenta d’Unió Mallorquina, per cert, la presidenta
que diu que és de tots, amb un exercici de manca de seriositat,
ens parlà dissabte a un rotatiu nacional de la destrucció i en va
fer responsables als escons de la dreta, al Partit Popular. Però
des de l’any 90 el Govern no té la competència i fa dotze anys
que no té la competència i que és precisament d’Unió
Mallorquina. Però clar, això no és crispar l’ambient...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, li record que el candidat a president del
Govern és el Sr. Antich. És per si no se n’ha adonat.

(Rialles i aplaudiments)

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tanta sort que és la presidenta de
tots, em referesc a un pacte que crec, que fins a dia d’avui, és
entre el PSOE, el BLOC, el Grup Mixt i Unió Mallorquina. Em
referesc a un dels firmants del pacte.

(Aplaudiments)

I si la Sra. Presidenta m’ho permet, m’agradaria parlar del
pacte del qual vostè en forma part, em sembla. Però clar, això
no és crispar l’ambient, el que crispa, pel que es veu, senyores
i senyors diputats, és que el Partit Popular faci ús de la seva
llibertat d’expressió, no que la segona institució...

(Remor de veus i aplaudiments)

...d’aquesta terra, el Parlament, faci parts i quarts.

Vuitè. En matèria social, continuaran vostès amb la política
d’infraestructures sociosanitàries que tan bon resultats ha donat
aquesta legislatura? 21 residències, centres de dia, centres
ocupacionals. I els faig una pregunta amb el cor, perquè aquest
tema és un tema de país, per què separen en el Consell Insular
de Mallorca i com a conseqüència d’aquest pacte, la política de
promoció sociocultural, o sigui, la tercera edat per a Unió
Mallorquina i la política social en el seu conjunt, o sigui tot
menys la tercera edat quan està bé per al BLOC? No els pareix
que això fa empegueir? No creuen que els serveis socials en
relació amb la gent gran van des de la promoció, quan no hi ha
dependència, per donar vida als anys fins a l’alta dependència
com una cadena que no es pot trencar? Si canvien d’opinió i
decideixen agrupar tots els serveis socials, el meu grup i la
societat els ho agrairan. Sota el títol de promoció sociocultural
no es pot xapar una cadena social que ha d’anar des de la gent
gran, els discapacitats, l’exclusió social, els immigrants, la
dependència, els malalts mentals i totes aquelles persones que
no es poden valer per ells mateixos. 

Quin és el seu model sociosanitari? Aplicaran la proposta
estrella del BLOC que deia “promoure l’indult per als
condemnats per l’autocultiu de marihuana, així com començar
el treball necessari per a legalització del cànnabis i els seus
derivats i obrir el debat a la resta de drogues”? Els sembla a
vostès un bon camí o a també han renunciat a aquest punt?

Nou. Parlarem del metro, una obra que ha estat molt ben
rebuda per la gran majoria de la ciutadania i que ha estat una
obra eficaç i pensam que hauria de tenir continuïtat. Per què
metro no?, perquè ho ha fet el Partit Popular? És absolutament
compatible amb el tren, no li pareix que no hi ha una explicació
raonable? En relació amb el tren els donarem suport per la seva
aposta que també ha estat la nostra. Aquesta legislatura s’ha fet
la inversió més important de la història del tren, el soterrament
i la estació intermodal. Firmarà a la fi aquest conveni ferroviari
amb la ministra?, li ho venim reclamant només fa tres anys
vostè i jo per carta conjuntament i que després de deu cartes
més, sense aconseguir ni tan sols que ens rebi. Ara supòs que
no només els rebran, sinó que també el firmaran. Li donaré
suport en aquest tema. Vostè li ha dit al diputat per Formentera
que les institucions no han de tenir color polític, que han de ser
neutrals i independents. La ministra de Foment, tot un exemple
d’independència i lleialtat a les institucions. Aquí això del
tarannà podríem dir que ha fallat molt.

En relació amb el Conveni de carreteres, retiraran el recurs?
Com han projectat convèncer el Sr. Zapatero que allò que
abans era dolent, ara amb una mena de miracle, esdevindrà just
i necessari? Li recoman i li suggeresc per donar compliment a
les normes i a les lleis, concretament a l’article 114 de l’Estatut
d’Autonomia, vostè i jo vàrem estar a una taula de negociació
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redactant, per poder firmar aquest conveni de carreteres, vostè
ho sap, el Govern hi ha de ser present, aquest article 114 obliga
que totes aquelles qüestions d’interès general han de ser
competència exclusiva de la comunitat autònoma. El senyor
que negociava l’Estatut d’Autonomia en nom del Grup
Socialista, Ramón Jáuregui, així ho va entendre en aquella
negociació. Per tant, entenc que firmaran Govern, consells
insulars i Govern d’Espanya, com no pot ser d’altra manera.

Desè. Tendrem a la fi un pla d’habitatge per a les Illes
Balears? Només fa tres anys i mig que vostè i el Sr. Zapatero
es varen comprometre amb el Govern de Jaume Matas.
Mantendrà la Hipoteca Jove? Fins ara se n’han beneficiat prop
de 3.000 persones en dos anys. Esper, Sr. Antich, que vostè, a
diferència de la ministra, no confongui habitatges amb
solucions habitacionals. Vostè n’ha promès 20.000 en
campanya. Com els farà? Amb quin sòl? Quines són les seves
propostes en matèria d’habitatge? Tots hem de tenir habitatge,
s’han de donar facilitats, tot això ho sabem, però com ho pensa
fer? Quines solucions donarà a aquest tema? El tema dels
lloguers és una iniciativa que sempre suma, però de les ajudes
al Pla Nacional d’Habitatge s’hi han acollit 350 persones en un
any. En canvi, a la compra s’hi han acollit prop de 3.000, ho
dic perquè els lloguers no són una solució que resolgui el
problema. Quina és la solució que vostè en aquesta tribuna ens
dóna per al tema d’habitatge?

Onzè. Transport aeri, un dels seus grans silencis del seu
debat d’ahir. Ara no hi ha problemes a les illes menors per
comunicar-se entre illes? Ara el preu ja no és car, tot és
perfecte. Què en pensa fer de la proposta que li vàrem fer dels
vols a 27,5 euros entre illes, més taxes, que va aprovar el
Parlament d’aquesta terra i per cert, vostè va votar en contra en
el Congrés dels Diputats? Què farà? Continuarà incomplint la
declaració de servei públic? Si no li pareix bé, per què en tres
anys i mig de govern Zapatero no ho han canviat? I què en
farem de la declaració de servei públic amb la península?
Quant a cogestió aeroportuària tenim un model consensuat, li
ho deixam fet, amb la societat civil i tots els consells. És
urgentíssim que ho posi en marxa, tal com recull el nostre
Estatut d’Autonomia.

Dotzè. Aquí li voldria parlar d’immigració. No oblidem que
dins el seu pacte hi ha un partit que durant la campanya va
prometre per pa i per sal, que faria tancar els comerços
d’alguns immigrants, que en educació primer serien els
mallorquins i després la resta i que tancaria Son Banya. Què
pensa fer al respecte? Sr. Antich, la política “zapateril” de les
legalitzacions indiscriminades ha afectat de manera directa
aquesta falta de control. Pens que no necessitam ni la
demagògia dels que juguen amb els temors legítims de la
societat, ni el paternalisme dels que demanen papers per a tots.
Li oferesc també, si tenim sentit comú, consens en aquest tema.

Tretzè. I la pagesia? Continuaran agilitant les ajudes al
sector? Serà un sector estratègic i prioritari? Em vaig preocupar
ahir quan vaig veure que només va fer una alAlusió quan
parlaven del paisatge i crec que és alguna cosa més. El mateix

li plantej respecte del petit i mitjà comerciant, mantindrà la
moratòria per a les llicències de grans establiments comercials?

Catorzè. Transferències de justícia ja! No consenti ni un
minut més la situació tercermundista de la nostra justícia. És
una situació d’emergència nacional. És una competència, per
als que no ho saben, que sempre ha estat en mans de l’Estat i
requerim aquesta transferència, però a Eivissa s’inunden els
jutjats. A Manacor hi ha electrocucions dels funcionaris, sí,
sí..., els fa gràcia, però a mi em sembla una qüestió molt
preocupant que els funcionaris per dificultats amb el cablejat
s’electrocutin als jutjats de Manacor. Hi ha dispersió als jutjats
d’Inca i de Maó, despreniments a Ciutadella, tres perits per a
totes les Illes Balears. En fi, que també ens tendrà devora per
poder fer una transferència en condicions, l’hem calibrada ja en
un cost de 81 milions d’euros.

Quinzè. En relació amb el finançament dels consells
insulars tindrà tot el nostre suport per demanar en el si de la
Comissió Mixta d’Economia i Hisenda, la qual, per cert, l’han
de convocar abans de dia 31 d’agost, perquè es convoca en el
termini de sis mesos des de l’aprovació de l’Estatut, tendrà,
com deia, tot el nostre suport perquè puguin demanar
l’equiparació dels consells als consells o cabildos canaris, la
qual cosa suposarà en molts casos duplicar finançament per als
consells insulars.

Desenvoluparà el REB tal com marca el nostre Estatut
d’Autonomia, malgrat vostè, el seu grup, no volia que formàs
part de l’Estatut d’Autonomia i només per l’empenta i la força
del Grup Popular en aquella negociació a Madrid, amb el Sr.
Jáuregui, el REB surt a l’Estatut d’Autonomia? Si és així,
tendran tot el nostre suport, senyores i senyors diputats de
l’hexapartit, un suport de 29 diputats, quasi la pràctica majoria
absoluta de la cambra.

Tendrà tot el nostre suport també, com no pot ser d’una
altra manera, per al diàleg, per al consens, per a les inversions
en I +D+I.

En definitiva, el que em preocupa i ens preocupa a tots els
ciutadans d’aquesta terra, Sr. Antich, tendrà vostè marge de
maniobra suficient com a president? Crec que aquesta és la
gran qüestió i sincerament crec que no i que aquesta és la seva
feblesa i la seva debilitat política. L’enfortiment de les
institucions requereix sobretot confiança i la confiança només
s’aconsegueix quan s’acompleixen els compromisos i la paraula
donada, és el que li va faltar al pacte de progrés, molta serietat.
Crec en la serietat en la vida diària i crec que és una virtut
bàsica quan es té la responsabilitat històrica de governar i amb
les nostres decisions influir en la vida diària dels ciutadans. Em
pareix, senyor candidat, que tendrà més problemes pel seu
costat que pel meu i que pel nostre, el lideratge ha de ser únic
i visible i a aquest incumbeixen les grans decisions, perquè és
el líder, el que no té refugi ni burlador i assumeix les grans
responsabilitats. La seva coalició de sis partits no té fonaments
ni estructura, sota el meu humil parer; sempre pendents, ja s’ha
vist a la negociació, dels seus equilibris interns de poder.
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Sobre aquest pacte esper que no planegi, i no li desig i no
ho desitjam cap dels ciutadans, una legislatura estèril, ni
tampoc obsessionada, com va ser en el passat, fins al patològic,
amb les qüestions identitàries. No sigui, Sr. Antich, l’etiqueta
d’una caixa buida. Crec, Sr. Antich, que ens proposa un govern
feble i inestable; feble, perquè no pot prendre les decisions per
si mateix; inestable, perquè el seu futur depèn de voluntats
alienes. Diu que farà del diàleg la força del seu projecte, i diu
bé, perquè amb aquestes condicions haurà de dialogar, i molt,
i no per virtut, sinó per necessitat. Quin preu pagaran els
balears perquè no els falti aquest suport? Quines concessions
farà vostè perquè emparin les mesures del seu govern? O pensa
vostè que li donaran el vot perquè sí, especialment alguns en
concret?

Crec sincerament que vostè està més preocupat per no
ensopegar amb els problemes que a resoldre-los. Estaríem més
tranquils si proposassin i poguéssim veure una direcció clara i
una voluntat ferma. Sr. Antich, avui, ahir, millor dit, ens va
presentar un programa definit el qual vostè no sap si podrà
acomplir, molt bones intencions però res concret; vol equilibrar
contradiccions sense èxit, les quals evidencien una manca
d’objectius concrets, d’idees i de fermesa; no és aquest el
govern que crec que necessitam per a les Illes Balears. Per
això, avui no estam en condicions de donar-li la nostra
confiança al candidat a president del Govern. Farem, com vostè
es pot imaginar, una oposició exigent i constructiva, no volem
que sigui, sota cap concepte, un president segrestat; no té la
nostra responsabilitat per formar govern, però sí que compti
amb nosaltres i amb el nostre sentit de la responsabilitat.

Per acabar, si vostè m’ho permet, em dirigiré al meu grup
parlamentari, el més nombrós d’aquesta cambra: senyores i
senyors del Grup Popular vull que ens sentim orgullosos de ser
aquí, on ens trobam tots al servei de les idees i de la societat
balear; tenim orgull i confiança i hem estat l’opció més votada
d’aquesta terra, tant en nombre de vots com en percentatge,
representam la majoria quasi absoluta de la voluntat popular.
Som l’espai del centre polític, l’únic centre d’aquesta cambra,
de la moderació, l’espai on es mou gent que té principis, valors
i conviccions. Compartim una forma de fer les coses on prima
la voluntat de diàleg i el respecte a un ideari de llibertat i
d’estabilitat.

Li agafam la mà amb aquest diàleg i amb aquest consens,
ens tendrà sempre devora per poder ajudar a caminar a les Illes
Balears, no per ser coartada de cap pacte sinó per defensar a
tots i a cada un dels ciutadans d’aquesta terra, hagin votat una
opció o n’hagin votat una altra.

Senyor Jaume Matas, president d’aquesta comunitat
autònoma per unes hores, vostè ha fet de les Illes Balears la
seva passió, gràcies pel seu exemple de lideratge i de coratge
que anima a tot aquest grup a seguir endavant a defensar
aquesta terra i fer-nos també de les Illes Balears la nostra
passió. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra. Rosa
Estaràs, m’esperava un altre tipus de discurs, però bé jo amb
això no hi puc fer res. Vostè diu que no concretam, jo li voldria
llegir una cosa que diu el següent: “Els principis són els que
marquen el camp de joc i les regles, els principis són els que
defineixen un clima i expliquen un tarannà, parlem idò,
senyores i senyors, de principis, de coses generals, les coses
concretes, per altra banda, s’anuncien esquemàticament i punt.
A més a més, les coses concretes, és a dir, el programa que
avala aquesta candidatura el coneixen perfectament les
senyores i els senyors diputats. Convé idò que parlem de
principis, dels principis que inspiren la nostra acció de govern,
entre d’altres coses perquè allò més important aquí i ara en
aquesta comunitat autònoma són els principis.” Acab de llegir
el Diari de Sessions de dia 25 de juny del 2003, sessió
d’investidura, autor de les paraules: el llavors candidat, Jaume
Matas.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, Sra. Estaràs, té una ocasió increïble perquè el Sr.
Matas, qui és aquí, li pugui explicar perquè no hem concretat
més, perquè jo crec que té raó, que, efectivament, a un lloc on
està ben clar que hi ha un pacte firmat i que el coneix tothom,
crec que és molt important i coincidesc amb el president en
funcions, avui aquí, que, efectivament, era molt important
parlar de principis. I això és el que vaig fer ahir, a pesar que no
només vaig parlar de principis sinó que vaig aterrar un poc més
i també vaig parlar de política.

Però vostè també m’ha donat una lliçó del que és la
democràcia i de com s’han de fer les coses. Jo li vull dir que el
president Matas també va acabar la seva intervenció en el 2003,
dient que “aquestes eleccions no les he guanyades jo, ni el PP,
les han perdudes vostès, Sr. Antich.”. Per tant, per ventura
convindria que vostès també reflexionassin una mica i fessin
una mica d’autocrítica, no seria res dolent ni res excepcional.
Perquè clar, jo vaig tenir, quan estava en el pacte de progrés,
molts socis, i ara em mirin, els torn a tenir com a socis, jo no he
romput ponts; vostè només en va tenir un de soci i s’ha de
veure com estan, s’ha de veure quina ha estat l’actitud.

És a dir, anem a veure, jo el que crec és que vostès haurien
de fer una mica d’autocrítica de per què no hi ha altres partits
que volen pactar amb vostès, jo crec que valdria la pena. Crec
que valdria la pena que vostès ho analitzassin, per què la resta
de partits no volen pactar amb vostès? Qualque cosa hi deu
haver, perquè jo me’n record de la campanya electoral i la
campanya electoral va ser una mica dura, fins i tot li diré que a
qualque moment vostès s’oblidaren de nosaltres de tant que
pegaren a uns altres. Per tant, i llavors vostès volen pactar amb
ells, és mal de fer això, vostè demana impossibles. Per tant,
clar, jo no crec que sigui la lògica d’actuar, encara que jo, com
se suposa, ni vull rebre lliçons de pactes, perquè així mateix
me’n desfaig bastant bé, ni en vull donar a ningú de lliçons de
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pactes, de cap de les maneres, cadascú que ho faci així com
trobi.

Ara, em fa la impressió que avui jo he pagat un poc els plats
romputs d’aquesta situació, això és la impressió que tenc; em
fa la impressió que vostè, Sra. Estaràs, en lloc de parlar-me a
mi, bé, no la impressió, hi ha hagut moments que m’ha deixat
de banda totalment, s’ha referit més a uns altres, jo crec que si
vostè volia discutir del consell insular el normal és que quedàs
de candidata, vostè es va presentar de candidata al consell
insular; si vostè vol discutir el pla territorial i vol discutir
l’Institut i vol discutir com s’han de gestionar totes aquestes
coses, jo crec que el normal és que vostè hagués seguit allà i
hagués discutit totes aquestes coses, però que ara parlam
d’altres temes. I deia que em fa la impressió que ho he pagat un
poc jo, perquè vostè parla molt que nosaltres som molts, però
cadascú que guardi el que ha mort, ja veurem el PP què passa;
és a dir, per tant jo tampoc no m’hi vull ficar, però tots tenim,
Sra. Estaràs, tots tenim. I vostè també té molta feina per
endavant amb tot això.

És a dir, per tant, jo crec que aquest és un debat del qual
n’hauríem de fugir, perquè vostè ha tornat anar, és com si fes
el darrer míting de la campanya i jo crec que som ja a un altre
moment, ja no hi ha opció a mítings, som a una altra fase. Ara
ens hem de posar a governar, és una altra història. Vostè, miri,
jo he vengut aquí, he parlat de política i ve vostè i em parla
d’història, del malament que ho férem no sé quan, vostè ens vol
tornar a jutjar quan nosaltres ja perdérem les eleccions en el
2003, no les devem haver de perdre cada deu minuts.

(Algunes rialles i remor de veus)

És que clar, en el 2003 els ciutadans varen jutjar i vostès
varen guanyar i vostès han governat, i ara vostès han perdut la
majoria absoluta, perquè no ho diuen, han tret un 47%, però
han perdut la majoria absoluta, i han perdut Eivissa, i duien
molta diferència, qualque cosa deuen haver fet malament, no ho
deuen fer malament només els altres. És a dir, per tant, crec que
som a un altre moment i que precisament és un moment de
parlar de polítiques, i això és el que he volgut fer jo aquests
dies.

Vostè m’ha demanat no sé quantes coses, moltíssimes,
moltíssimes coses que jo li he de dir, hi ha una part d’aquestes
que no corresponen ni tan sols a la comunitat autònoma. Jo el
que li vull agrair és que digui que està disposada a parlar, el
que passa és que no sé si, ho vull creure, però no sé si m’ho he
de creure del tot perquè vostè abans diu, quan parla al Grup
Parlamentari Popular, que representen la gent que té principis
i dóna la impressió que el 50% restant, perquè és un 50%, un
54% restant no en tengui de principis, i també en tenen. No, no,
però és que tal com ho ha dit, en el Diari de Sessions haurà
quedat, i llavors vostè em diu: diàleg.

Jo crec que, malgrat tot, hem de fer un esforç
importantíssim per al diàleg, i jo comprenc que vostè pugui
tenir tota una sèrie de dubtes sobre les distintes polítiques que
s’han anat posant, fins i tot puc entendre que vostè em demani
sobre una o altra política, però que vostè faci aquest atac tan
important a aquest pacte que es conforma no em pareix lògic,
perquè quan vostès fan pactes són pactes per a la governabilitat
i quan els altres fan pactes han de ser un desastre. I això és el
que no pot ser. I quan un determinat soci va amb vostès és molt
bo i quan no va amb vostès és molt dolent, i això no és així. De
vegades hi ha hagut forces polítiques que no han pactat amb
nosaltres i nosaltres no les trobam molt dolentes; nosaltres
debatrem les polítiques que duran a terme, però això no ens fa
rompre ponts fins al punt d’algunes situacions que he vist
darrerament. I aquest és el tipus de política que jo crec que
haurien de desterrar, que li hauria de donar un poc més de
tranquilAlitat, és important saber perdre. Miri, jo vaig perdre
una vegada, i miri on som, torn ser aquí.

És a dir, crec que valdria la pena -no, no, jo he perdut una
vegada...

(Remor de veus)

... no, no, jo he perdut una vegada aquí, a la comunitat
autònoma ...

(Continua la remor de veus)

... Sr. Rodríguez, ja, no, deixem-ho anar ...

(Algunes rialles i més remor de veus)

... jo anava que era el Sr. Matas qui havia perdut dues
vegades i no jo, però per ventura vaig malament.

(Algunes rialles, alguns aplaudiments, remor de veus i petit
aldarull)

Miri, Sra. Estaràs, crec que les regles democràtiques són les
que són i per tant hem de fer feina d’acord amb aquestes regles
i està ben clar que som a una democràcia representativa, ho
deia avui al diputat d’AIPF i, efectivament, és a dir, el que no
pot ser és que quan ens va bé a Canàries les vulguem fer d’una
manera o quan ens van bé a Balears les vulguem fer d’una altra,
jo crec que això no és una cosa lògica.

Tampoc no em pareix molt lògic que vostè faci una part de
la intervenció referint-se més a Unió Mallorquina que no a mi,
perquè crec que aquest tema no va d’això avui.

Vostè em demana multitud de temes, miri, vostè em demana
sobre el tema de l’ecotaxa i em diu a veure si la posarem, i jo
crec que aquesta és una qüestió que està més que acabada. I per
altra banda, tenim un pacte que diu el que diu i per tant no parla
de cap tipus, d’altres tipus d’ecotaxa ni d’autotaxa ni
d’aquestes coses que posaren vostès i que tampoc no figuraven
a cap pacte ni un.
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Vostè em diuen si seguirem treballant en els temes de
diversificació a la Mesa de Turisme; i està clar que hi seguirem
treballant i nosaltres el que volem precisament és que hi hagi un
gran acord dins el món del turisme; crec que no n’hi ha hagut
molt durant aquesta legislatura, crec que n’hi hauria d’haver
més, però sí que hi seguirem treballant. És més, no només
volem treballar en les organitzacions i els agents socials, també
en volem parlar amb vostès, perquè creim que amb temes tan
importants com aquests val la pena que hi hagi un substrat de
pacte que faci que quan n’entrin uns no canviïn totes les coses,
o no canviïn les coses respecte dels altres.

Vostè em diu que jo vaig dir el dia de la investidura de
l’altra vegada unes coses que no es varen acomplir, jo encara
me’n record de la carretera Inca-Manacor, la qual era un eix
fonamental per a l’illa de Mallorca i que va deixar de ser-ho a
un moment donat durant la legislatura, gràcies a Déu!, perquè
nosaltres no volíem que ho fos.

Vostè em parla d’atur, i jo li vull recordar que en el 2003 li
deixàrem un 5,35 d’atur i l’havíem rebut amb un 11. Aquesta
és la situació, en podem parlar d’atur i podem parlar de tot
tipus d’índexs econòmics.

Vostè em parla d’escola pública i vostè es preocupa per tota
una sèrie de qüestions, i jo no sé si tenim les mateixes
preocupacions; però bo serà estudiar les possibilitats que les
tenguem i per tant que en puguem parlar. Perquè vostè avui ha
parlat d’un pacte per l’educació i jo crec que és un tema
interessantíssim, que està molt bé, perquè aquest és un tema
fonamental. Escolti, en educació a vostès els preocupen tota
una sèrie de coses prioritàriament i a mi em preocupa el
manteniment de les escoles; a mi em preocupa que hi ha escoles
que estan amb una deficiència molt gran; a mi em preocupa que
una part de l’escola pública o una gran part de l’escola pública
té tot el pes de les persones nouvingudes i que això afecta el
bon funcionament, els que hi ha i els que han vingut, i que per
ventura això s’hauria de repartir un poc més.

Me preocupa, efectivament, que l’escola pública durant
aquesta legislatura no ha tengut tot el suport que li pertoca i jo
crec que n’hauria de tenir més, per això hem parlat d’un pla de
xoc, perquè, efectivament, pugui tenir uns serveis iguals que la
resta d’escoles. Escolti, que l’escola pública per a nosaltres és
pública i concertada, aquest és el servei d’escola pública,
aquest és el servei que jo vull que funcioni. Però la pública no
vull que quedi enrera. I jo el que voldria, efectivament, és que
tenguéssim un gran acord per intentar que aquesta escola
pública funcionàs millor i que estiguéssim molt preocupats per
ser una de les comunitats autònomes, i jo hi estic, que té més
índexs de fracàs escolar, i que és una situació que jo sé que no
és fàcil donar-li una solució. Per tant, per ventura serà bo que
en puguem parlar i que puguem tirar endavant. Nosaltres volem
fer un pla de xoc en aquest sentit i per intentar eliminar-lo. Per
què? Perquè creim que és fonamental a una comunitat
autònoma que vol avançar. Per tant, d’educació en podem
parlar molt, perquè nosaltres li volem donar prioritat absoluta,
Sra. Estaràs, i per tant estaré molt content que en puguem
parlar.

Del decret del trilingüisme ja li hem dit, nosaltres creim que
quan es posa un decret d’aquest tipus hi ha d’haver igualtat per
a tothom. I creim que hi ha escoles públiques que en aquests
moments no poden pensar en trilingüisme, perquè tenen serveis
bàsics que no hi arriben i per tant crec que val la pena que en
l’educació, d’aquí endavant, quan facem mapes escolars,
sapiguem, tenguem tota la informació i puguem fer regles
d’acord amb les problemàtiques que tenen cadascuna de les
escoles. Perquè les mateixes regles per a tots, sense més ajudes
per a aquells que tenen més dificultats, ja no funciona; perquè
no totes les escoles i no tots els instituts es troben exactament
en la mateixa situació. És a dir, per tant, anem a parlar-ne
d’escola pública, però anem a veure quines són les prioritats
d’uns i dels altres.

Vostè em parla de Son Dureta i diu que com es pot fer un
hospital nou; s’ha fet l’Hospital del Mar i no ha passat res, no
hi ha hagut cap tipus de problema en aquest sentit.

Nosaltres deixàrem un projecte, vostè ara diu a veure si
nosaltres perdrem temps; però escolti, és que hem perdut quatre
anys, és que encara només hi ha ametllerar allà i hi havia un
projecte fet que s’hagués pogut començar tot d’una, i que
estava, des del meu punt de vista, amb unes condicions molt
millors, sobretot que no hi havia aquesta problemàtica de
l’impacte que causa a peces patrimonials importantíssimes de
Mallorca; i que ens costa molt més del que ens havia de costar
i no hi afegeix cap servei nou respecte del que tenim. I a més,
és que hi ha un caramull de judicis en relació amb com s’han
fet les coses, un caramull de coses en els jutjats quant a la
tramitació dels terrenys i la qualificació dels terrenys, quant a
l’adjudicació; si una de les empreses també té posat en el jutjat
i per tant també té accions posades.

Per tant, efectivament, nosaltres, la nostra idea era fer-ho a
Son Dureta, en el mateix Son Dureta, i aquesta és la nostra
idea, però ara haurem d’analitzar la situació i haurem de veure
quina és aquesta situació i l’haurem de valorar jurídicament i
econòmicament. Miri, aquest és l’únic, per això jo parlava de
consensos, aquest és l’únic hospital allà on hi ha hagut
problemes, l’únic. Per què hi ha hagut problemes? Perquè amb
l’antic Insalud del Partit Popular hi havia un acord que es faria
a Son Dureta mateix i vostès arriben i el canvien aquest acord.
Per tant hi havia un cert acord en relació amb la ubicació, no hi
ha hagut problemes a Inca; no hi ha hagut problemes a
Formentera; no hi ha hagut problemes amb les obres de
Menorca. Per què no hi ha hagut problemes? Perquè hi ha
hagut una continuïtat, perquè tots hi estàvem d’acord, perquè
hi havia acord i consens. Per tant, valdria la pena treballar per
aquest camí i sobretot en els grans temes i les grans qüestions.

Vostè em diu a veure si llevarem el decret de garantia de
demora, i jo li dic que aquest decret deriva d’una llei que vàrem
aprovar nosaltres, i com ho hem de llevar! Crec que aquí hi ha
una continuïtat amb la feina. I com se suposa, Sra. Estaràs,
nosaltres de totes les coses que estiguin ben fetes, vostè em diu
és que hi ha més escoles i més hospitals, només faltaria, només
faltaria que no hi hagués més escoles i més hospitals! Ben igual
que vostès trobaren més habitatges i més centres de salut. Vull
dir que només faltaria, perquè si no és que vostès haguessin
estat quatre anys mans plegades, és clar que hi ha d’haver més
coses fetes i per tant més feina feta.
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Vostè em parla que han abaixat alguns imposts, han pujat
el d’actes jurídics documentats un cent per cent i nosaltres, en
principi, no hem dit que llevaríem cap impost ni que
penalitzaríem cap habitatge buit, tampoc no ho hem dit ni
figura a cap tipus d’acord. El que sí figura a l’acord és que per
augmentar els espais protegits hi haurà d’haver acord amb els
propietaris, això sí que figura a l’acord que està escrit, el qual,
per cert, si no en té una còpia, jo l’hi enviaré perquè el tengui
i podrà veure tot el que diu.

Com se suposa, amb el gasoducte, amb la variant de
Ferreries i amb les depuradores no hi haurà cap tipus de
problema, entre d’altres coses perquè jo mentre he estat al
Congrés dels Diputats he seguit de molt prop tot aquest tipus
d’actuacions que s’han fet amb el conseller de Medi Ambient.
Per cert, tota una sèrie de convenis de les depuradores que els
ha hagut de fer aquest govern de l’Estat, perquè l’anterior va
parlar, de les dessaladores, perquè l’anterior en va parlar molt
de les dessaladores, però qui realment ha hagut de posar els
doblers ha estat el Govern actual de l’Estat, el qual, per cert, ja
ha firmat tres convenis amb aquesta comunitat autònoma i
estam ben contents que sigui així.

Vostè em parla de la variant de Ferreries o del Pla
Territorial de Mallorca i jo crec que aquesta és una qüestió que
no és aquí que l’hem de debatre, l’hem de debatre en els
consells insulars, perquè la competència en matèria de
carreteres és dels consells insulars i la competència en matèria
de pla territorial també és dels consells insulars, sense perjudici
que, efectivament, crec que totes les institucions, en aquests
grans temes, en la mesura i la gestió del territori, sí que haurien
de saber fer feina de forma coordinada, perquè és vera que les
competències estan molt distribuïdes, o vull dir que hi ha
moltes competències que poden tenir incidència important
sobre el territori.

Vostè em demana què revisarem i la futura presidenta del
Consell Insular de Mallorca em deia: revisarem del pla
territorial tot el que hi va afegir el Sr. Massot ...

(Algunes rialles i remor de veus)

... com a una situació.

Vostè em parla, quant a residències i quant a metro; miri,
Sra. Estaràs, per mi podem parlar de tot, és a dir, si vostès han
fet tota una sèrie de residències, nosaltres estam ben contents
que les hagin fet, una altra cosa és que tenguem dubtes de com
s’ha de gestionar tot això; a veure si s’ha fet d’una forma que
realment funcionarà; a veure si els ajuntaments estan molt
carregats en aquest tema; a veure si s’ha fet en els llocs on fan
més falta, totes aquestes coses les volem analitzar. Però, com
se suposa, en totes aquestes coses seguirem una política de
continuïtat, perquè, per a nosaltres, aquests temes, els temes de
serveis socials, el tema d’acció social, tot el que representa més
cohesió social són temes de primer ordre.

I per altra banda, vostè em parla de metro i vostè em diu: és
que per a nosaltres el metro ha estat una prioritat. I jo li dic: és
que per a nosaltres el tren ha estat una prioritat, i vostès han fet
metro, i nosaltres per a la pròxima legislatura les nostres
prioritats, i així figura damunt el Govern, és arribar a Alcúdia,
és arribar a Artà-Cala Rajada i és el tramvia de la Platja de
Palma. Però crec que en aquest tema tampoc no estam tan
enfora, perquè en el seu pla, en el pla que aprovaren, de
mobilitat, crec que totes aquestes iniciatives hi són; l’única
iniciativa que no hi devia haver era la del metro, quan es va
aprovar en el 2004, i no sé si s’hi va afegir després. És que clar,
quan un ho pensa, resulta que vostès quasi quasi han fet l’únic
que havien dit, que, com a mínim, no havien dit que ho farien.
I en canvi, les coses que estaven planejades des de fa temps i hi
havia consens, aquestes coses no s’han seguit. Però no anem a
cercar les diferències, anem a sumar les possibilitats de
consens. La veritat és que en aquest tema crec que no estam
enfora i que, per tant, no hi ha d’haver cap tipus de problema
perquè sigui així.

Miri, Sra. Estaràs, jo he fet tot el possible perquè
venguessin doblers en tren i vaig venir a parlar amb vostè, i he
fet gestions a Madrid i he fet tot el que he pogut i li puc
assegurar que ho seguiré fent com a president, i que crec que en
el 2006, perdó, en el 2008, dins el primer semestre del 2008,
podrem firmar un conveni d’aquestes característiques, com
supòs que ho podrem firmar el més aviat possible en matèria de
carreteres. I li he de dir que a mi el que menys em preocupa en
aquests moments és quasi quasi la firma, el que voldria és que
es firmi de forma immediata i per tant es puguin fer les
carreteres.

Vostè em diu, en temes d’habitatge. Bé, el que crec és que
en matèria d’habitatge el primer que hem de fer és utilitzar bé
tots els doblers que ens poden venir de Madrid i per tant
utilitzar bé el Pla estatal d’habitatge, que jo crec que no s’ha
utilitzat bé, em fa la impressió que no; perquè clar, o els
números, no feim els mateixos números o el que se’ns diu per
part del ministeri és que el compliment ha estat d’un 40 i
busques per cent, i clar, això és un compliment molt baix. I per
altra banda, també el que se’ns diu és que en matèria
d’habitatge de règim especial, que és la que va dirigida a les
persones que tenen més necessitats, els objectius eren zero. I
que en matèria d’àrea de rehabilitació integrada, que és per
rehabilitar àrees urbanes, els objectius eren zero. I que en
matèria de política de sòl els objectius eren zero, i no hi ha
política de sòl, no hi ha política d’habitatge si no hi ha política
de sòl.

Per tant, nosaltres creim que el primer que hem de fer és
aprovar una llei del sòl que faci factible que els nous
creixements, efectivament hi haurà un percentatge clar que
anirà destinat a sòl per poder fer habitatge de protecció oficial,
perquè en aquests moments és a la Llei de règim local, però
fins que no s’adaptin els ajuntaments no és possible aplicar-ho,
la qual cosa vol dir que no sabem quan serà. Per tant, volem
una cosa que sigui més executiva.

I efectivament, haurem de fer feina amb les moltes cases
buides, en relació amb el lloguer i haurem d’empènyer en la
rehabilitació i sumar-hi tota la feina que hi volem fer amb la llei
de barris. Si en aquesta comunitat autònoma som capaços de fer
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autovies i autopistes com les que s’han fet, no serem capaços de
gestionar el tema de l’habitatge quan és el primer problema dels
ciutadans i ciutadanes? Doncs miri, escolti, és que ho haurem
d’intentar.

(Aplaudiments a la sala)

I ho haurem d’intentar i implicar-hi com vaig dir ahir la
iniciativa privada. I miri, quasi quasi m’atrevesc a dir que quan
parl amb la direcció dels promotors, quasi quasi són més
optimistes que vostè, perquè estan disposats a parlar-ne i saben
que en aquests moments els grans creixements que hem tengut
a nivell d’habitatges no arriben a una gran part de les classes
mitjanes d’aquí, de Balears; que, per tant, hi ha una gran part
de classes mitjanes que no poden accedir a aquests habitatges
perquè no poden pagar el seu preu, i els mateixos promotors en
són conscients i estan oberts que en parlem i que vegem de
quina forma podem fer actuacions perquè aquestes classes
mitjanes també puguin accedir a un habitatge.

Per tant, estic convençut que amb la llei del sòl, amb
algunes modificacions de plans, amb els solars públics, estic
convençut que si hi ha un esforç i unes ganes i una planificació,
en aquest tema podem avançar. I aquesta és la nostra voluntat.

I dir-li que també he parlat d’Estatut d’Autonomia i que la
nostra idea és, anem a veure, la nostra actitud és exactament la
mateixa actitud que vàrem tenir quan jo i vostè el vàrem
negociar a Madrid, que crec que va ser una actitud totalment
constructiva i totalment positiva i totalment de treure el millor
per a les Illes Balears. I ens anàrem a Madrid amb diferències
importants des d’aquí, quant a com havia de ser el finançament
per combatre el tema de la insularitat i allà varen sortir unes
fórmules que crec que varen ser unes fórmules que les
estudiàrem entre tots i que les traguérem entre tots. Crec que
ara aquí ningú no s’ha de voler penjar medalles rares que, per
a mi, he de dir que a mi m’és completament igual, però que
crec que en aquest cas va ser precisament una negociació i una
feina que férem la gent del Partit Popular i la gent del Partit
Socialista. I la veritat és que en aquests moments tenim
l’obligació i el repte de desenvolupar els convenis que
preveuen aquestes clàusules i de desenvolupar la possible
modificació de la Llei de règim especial que faci possible que
hi hagi un finançament complementari al sistema general de
finançament, per tal d’ajudar en el tema de la insularitat.

I per això avui de matí parlava que una de les primeres
actuacions volem que sigui, d’acord amb aquesta reforma de
l’Estatut, el conveni en matèria de tren. Però hi ha altres
elements importants, medi ambient; hi ha altres qüestions
importants, com puguin ser noves infraestructures turístiques.
Per tant, en aquest sentit, com se suposa, ens trobaran i, a més,
en aquest sentit és en el que fa comptes fer feina el govern que
jo presidiré, si avui tenc el suport dels diputats i diputades.

Miri, Sra. Estaràs, la idea que vaig plantejar ahir a vostè li
pot agradar més o menys, i jo, com se suposa, respect totalment
els seus principis i els seus valors, la idea que vaig presentar

ahir pot ser del seu grat o no ser-ho, però en aquests moments
dins aquesta cambra hi ha representants pel valor del 54% de
la població de les Illes Balears, els quals conformaran govern,
pel valor del 54% de la població de les Illes Balears, i si és un
53 també em val. Per tant, aquesta és la realitat, aquesta és la
realitat, aquest és el suport que tendrà el nou president si avui
té el suport a la investidura, i per tant crec que això dóna una
legitimitat clara i contundent per formar govern, un govern que
està pactat i que estic convençut, estic ben convençut, estic
apassionadament convençut que és el millor per a aquesta terra,
perquè si no, Sra. Estaràs, no seria aquí.

Ara bé, també li vull dir que vostè, el Grup Parlamentari
Popular i el 46% de les persones que vostès representen sempre
tendran la mà estesa perquè puguem trobar punts d’acord i
perquè puguem fer el que hem de fer: treure endavant aquest
país.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Estaràs, per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Antich, estic a favor del diàleg, estic, estam a favor de la
cortesia, a favor de la urbanitat, a favor del tarannà, però també
estic a favor que es fixin posicions i es concretin per part seva
els compromisos que vostè vol assolir com a futur president del
Govern de les Illes Balears.

Habitatge, com? En immigració, quin model? En salut, quin
model? Sociosanitari, quin model? De quina manera
gestionarem? Qui se sotmet a la meva investidura avui és vostè,
no jo ni el Partit Popular; fa vostè un discurs, li he dit, de bones
intencions, sense concretar i potser perquè no vol respondre o
no li convé respondre qüestions que li he formulat, com és la
meva obligació, com a única oposició que vostè tendrà en
aquest Parlament. Aquí sincerament crec que, després de les
preguntes que li he fet, per cert, del transport aeri, segueix en
silenci total, però en fi; aquí, sincerament, li he de dir que això
de la cortesia i el tarannà ha fallat bastant, perquè si em
respongués donaria vostè una mostra gegantina i colossal de
tarannà democràtic del qual tant n’han parlat durant aquests dos
dies.

Encara que som persona absolutament insignificant,
represent un grup molt important i milers i milers de persones
i per tant crec que aquest tarannà i aquesta capacitat de diàleg
de la qual tant ens n’ha parlat ho podria demostrar amb
moltíssimes coses: en primer lloc, si em contesta quin serà el
seu model de país en tots i cadascun dels temes que preocupen
les persones d’aquesta comunitat, estaria bastant bé saber-ho.
Dir que la sanitat ha de ser prioritària, que tot el món té dret a
un habitatge, que hem de fer habitatges de protecció oficial -per
cert, a Ca’n Domenge també canviaran el projecte? Que el Pla
Territorial de Mallorca no és una cosa seva, és una cosa del
consell insular, però aquí hem parlat de creixement i el que
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marca el creixement és el pla territorial. Si vostè em contestàs
tot això, la veritat és que seria una lliçó de tarannà democràtic
important en aquesta tribuna.

També faria vostè gala d’un tarannà democràtic important
si en el repartiment de presidències de comissió d’aquesta
cambra es notàs també aquesta mà estesa, aquest diàleg que
tendrà ocasió de demostrar-ho les setmanes vinents, quan ens
haguem de repartir doncs les comissions d’aquesta cambra.

També estaria bé que aquesta mostra de tarannà gegantí es
demostràs en el debat de l’estat de l’autonomia, on supòs que
no repetirem l’escenari de consellers debatent amb el seu
president de quin ha de ser el futur d’aquesta terra, la veritat és
que això seria una gran mostra de tarannà. També si no hi
hagués persecució gratuïta als funcionaris, com va passar en el
passat, supòs que això no tornarà a passar, i ho agrairíem,
perquè això també seria una gran mostra de tarannà.

I també, si vostè té a bé de reunir-se amb l’oposició més
vegades que les que s’hi va reunir quan vostè era president, li
record que s’hi va reunir dues vegades; el govern que jo
represent per un minut se n’hi ha reunit deu el president i vuit
la vicepresidenta, doncs també seria una gran mostra de
tarannà, que vostè s’hi reunís molt més que en el passat.

Si a més no utilitzàs, com es va fer en el passat, estic segura
que després del seu discurs no ho farà, la justícia i les
comissions d’investigació amb fins partidistes, això ja seria
colossal.

O simplement, evitant la falta d’ètica entre vostès mateixos;
vostè se’n recorda, dia 15 de novembre del 2000, sé que aquest
és un dels terrors que vostè ha conegut i que esmenarà, quan el
15 de novembre, el president en aquell moment, de l’any 2000,
volia fer una remodelació de govern i no la va poder fer i, a
més, vàrem tenir notícia pels rotatius de com es desqualificaven
uns als altres i concretament el president desqualificava els seus
consellers. Així que simplement evitant la falta d’ètica entre
vostès mateixos, també tendríem una gran lliçó de tarannà i de
diàleg. L’ètica, Sr. Antich, significa en primer lloc complir amb
les obligacions i tenir un respecte escrupolosíssim a la
legislació vigent; em conformaria que vostè exerceixi, i sé que,
a més, ho intentarà, el poder sense abusos.

Una cosa, Sr. Antich, és el diàleg necessari, que li reconec
que vostè ho fa bé, i una altra és el diàleg innecessari, que és on
es mostra vertaderament el tarannà i la democràcia, aquest és
el que li demana el grup que represent. A vostè no li convé, i
així ho hem vist, mostrar-se massa explícit, perquè, donada la
varietat de suports que vostè necessitarà, és més que
comprensible que desitgi enemistar-se pràcticament res amb
cap d’aquests; i és ben cert que per a no enfadar-se amb ningú
el millor és no dir res.

Sr. Antich, el millor polític és el que aconsegueix treure el
millor dels seus colAlaboradors, per això és necessari l’esforç de
les dues, en aquest cas de les sis parts. En el Príncep de
Maquiavelo s’afirma que l’ideal del príncep és ser volgut, però
com que això és molt difícil, almenys, diu Maquiavelo, que
almenys ser respectat, per això necessita la complicitat de tot el
seu equip. No sé si serà vostè estimat, però em conformaria,
com a ciutadana d’aquesta terra, que vostè fos respectat.

De nou li deman, senyor candidat, en aquesta segona
oportunitat que em dóna el Reglament de la cambra, el següent:
ser president és una responsabilitat intransferible, respon
davant els ciutadans de totes les decisions i la teva capacitat de
decisió és determinant. Li he dit abans que no hi havia ni refugi
ni burlador, els consellers el tenen, vostè no tendrà, si és
president, ni refugi ni burlador. Vostè està marcat per una
trajectòria, per unes vivències, i jo comprenc que vostè em
digui que en relació amb els seus antecedents la societat no el
va votar suficient i ara ha après dels errors; però vostè entendrà
que tota la societat mallorquina, menorquina, eivissenca i
formenterenca coneix la gent pels seus antecedents i, de
moment, fins que vostè no em demostri el contrari, els seus
antecedents són els que marquen el que serà la seva acció de
govern.

Podrà vostè exercir, li deman de nou, aquesta
responsabilitat? Tornaran els regnes de taifes? Nomenarà vostè
els seus consellers i els cessarà i dirigirà vertaderament l’acció
de govern? Sé i sabem que vostè té el desig de parèixer el
president d’aquesta comunitat autònoma, és un desig que
comparteix també el seu partit a nivell nacional i és més que
probable que, després de la votació d’avui hora baixa,
d’investidura, ho sigui formalment; però materialment no
pareix que tengui les facultats que la llei atorga a aquesta
institució i això deriva de la seva falta de llibertat per formar un
executiu que, en teoria, hauria de dirigir i coordinar, i un
executiu del qual vostè hauria de nomenar i separar els seus
consellers, tal com marca l’Estatut d’Autonomia en el seu
article 56. I el cert i segur és que són els seus socis els que
nomenen i separen els seus consellers, que avui li donaran
suport a aquesta investidura presidencial, a aquesta aventura
presidencial de parèixer el president de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

Li pareix, senyor candidat, que el govern que ens proposa
marca un rumb, no sis, clar i sòlid en una direcció, no sis, i que
serà capaç de sostenir amb fermesa les seves conviccions? Quin
serà el tractament que donaran les conselleries d’Unió
Mallorquina a les tres illes menors, a Mallorca, Menorca,
perdó, a Menorca, Eivissa i Formentera, allà on no tenen cap
representació?

Parlem del tren, senyor candidat, vostè diu que ha fet el que
ha pogut durant tres anys per firmar aquest conveni; fixi’ns si
li han fet poc cas que no ens han donat ni hora. Esper que amb
aquest nou càrrec d’ara li facin més cas, com a president, que
com a diputat nacional. En qualsevol cas em preocupa que li
facin tan poc cas.
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El projecte Alcúdia que proposa, se’l trobarà fet. El
projecte Cala Rajada que proposa, se’l trobarà fet, està fet el
projecte. El que no sé és si vostè vol soterrar per dins Manacor
o per fora. El de Santanyí també l’hem incorporat al nostre Pla
de Transport, vostès no ho havien contemplat. Les iniciatives
intermodals també les trobarà fetes, s’inauguren el mes de
setembre, juntament amb el pàrquing de cotxes. Li faltarà, Sr.
Antich, el soterrament del tren a Inca i l’electrificació del tren.

En relació amb el tramvia a l’aeroport i a la badia de Palma,
si bé no ens hi oposam, creim que seria millor el metro, seria
una excelAlent solució, com fan les grans capitals.

Però, per favor, Sr. Antich, em preocupa que vostè utilitzi
aquesta legislatura per comprometre els seus projectes i la
següent; jo crec que vostè ha de respondre davant aquests anys,
és que ahir li vaig sentir qualque projecte per al 2014. Hem
donat suficient mostres que això es pot fer durant aquests
quatre anys i per tant li demanaria que els compromisos se
circumscriguin a l’any 2011.

(Remor de veus)

Li deman també, senyor candidat, que no aturi la
construcció del palau de congressos i que no protegeixi l’edifici
de GESA, el qual sap perfectament que no respon a l’interès
general.

Li deman també, senyor candidat, si pensa renunciar, i no
m’ho ha dit, als doblers que ens corresponen de Madrid en
matèria de carreteres, són uns 70.000 milions de les antigues
pessetes, i de residències. Que, per cert, fa dos anys que no ens
paguen 10 milions d’euros, a veure si els recuperarem ara o no
els recuperarem, si el compliment d’aquests dos convenis per
part del ministeri ha estat una gran dosi de tarannà,
especialment pel que fa al conveni de residències?

Li deman, senyor candidat, si faran parcs naturals per
imposició o per convicció?

Li deman que pensi en la sanitat en positiu, en l’usuari,
perquè fins ara només ens ha dit que de Son Dureta nada de
nada, i no en negatiu. Dir-li que no crec que els ciutadans
d’aquesta terra es puguin perdre que a l’any 2010 hi hagi un
hospital nou, el nou Son Dureta, que sigui símbol d’excelAlència
i de modernitat; el que vostè ens proposa és un hospital damunt
Son Dureta mentre hi ha els malalts, hospital que requerirà la
modificació del Pla General de Palma, a més de fer tot el
projecte. Li record que quan vàrem arribar a l’any 2003, sí, Sra.
Armengol, quan vàrem arribar a l’any 2003, no hi havia ni la
modificació del pla general, perquè l’hospital és més gros que
l’actual, ni tampoc no hi havia cap pressupost per fer aquest
hospital. També li vull recordar que ho dúiem en el programa
electoral i vàrem tenir un suport més que majoritari per poder
fer aquest nou hospital. En qualsevol cas, el convit que visiti el
sector sanitari perquè el faran a vostè partícip de les seves
inquietuds perquè hi hagi un nou hospital l’any 2010, que sigui
el nou hospital de Son Dureta.

No permeti, Sr. Antich, que els serveis socials estiguin al
servei dels partits, planegi per damunt i faci una vertadera
ofensiva social i ens tendrà, em tendrà al seu costat. No
fraccioni ni trenqui un tema tan important per acontentar un
dels seus socis més petits d’aquest pacte d’esquerres.

Dir-li, en educació, la inversió en el públic ha estat deu
vegades la pública, una la privada; i si anam a obres públiques,
100 vegades la pública, una la privada. En educació no
plantegi, li prec, reformes excloents, s’ha de ser lleial amb les
Illes Balears, que han permès a tots desenvolupar-nos, i també
la grandesa de ser bilingües. Doni suport a les modalitats
insulars, no li he sentit dir en tot els dos dies, i respecti la nostra
llengua com a un dret i no com a un deure, malgrat la seva
formació política ho va intentar establir a l’Estatut
d’Autonomia. Cap llengua ha de ser arma contra ningú i menys
ha d’utilitzar-se en nom d’obscurs ideals polítics. La llengua
crec que no s’ho mereix. I li dic una cosa, cregui’m que no
necessitam expulsar el castellà, màxim quan el seu portaveu
s’expressa en aquesta llengua, per tenir elements identitaris.

Me cregui que també aquest pacte per l’educació és
absolutament necessari, però ho hem de fer amb serietat, amb
aquestes conviccions de què li parlava i sense rompre el més
elemental del sentit comú. No m’ha parlat, Sr. Antich, del
model audiovisual, esper que no faci la depuració de personal
d’IB3 que vostè anuncià en campanya.

(Remor de veus)

Aquí precisament li faig una proposta -tranquils, tranquils-,
aquí precisament li faig una proposta on vostè tendrà la
possibilitat de demostrar aquesta capacitat de diàleg i de
consens que vostè m’ofereix i que jo li agaf el guant. Quan
negociàrem l’Estatut d’Autonomia vostès ens varen demanar
durant tot el procés i fins al darrer moment en el Congrés dels
Diputats i en el Senat que la direcció d’IB3 es triàs pel
Parlament, per la majoria dels dos terços; la meva opció
política mantenia que fos per majoria absoluta. Però ara li toca
a vostè, que ha ofert aquest diàleg, l’exercici de coherència, ...

(Remor de veus i rialles)

... i per tant, defensam, l’exercici de coherència, vostè ha
ofert un pacte, ha ofert diàleg i per tant ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, ja està en el 50% més del temps que li
correspon.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, vaig acabant, Sra. Presidenta, però com em van
interrompent, esper que es vagi restant.

(Remor de veus)
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Bé, doncs, ara tendrà un bon moment per fer un exercici de
coherència i per poder donar sortida a aquesta voluntat de
consens i per poder tenir aquesta televisió de tots. Per cert,
pensam que no és bona la catalanització de la nostra televisió,
les nostres modalitats, una vegada més, Sr. Antich, haurien de
ser les mostres d’identitat de la nostra televisió d’IB3.

No m’ha dit res dels imposts: saben vostès si ha dit quins
davallarà o si en pujarà i quins?

No m’ha explicat res tampoc del Pla Territorial de
Mallorca, no és competència seva, però avui el Pla Territorial
de Mallorca és el que marca on podem créixer i on no podem
créixer, i pareix que això és el que, segons vostè, l’ha duit a
aquesta tribuna; per tant, m’hauria de dir què modificarà
d’aquest Pla territorial perquè creixem menys i com ho farà;
perquè, amb paraules de la presidenta d’Unió Mallorquina,
quan va tenir les seves reunions del Pla Territorial de Mallorca,
no es tocaria ni una coma. I on són Els Verds?

Per a quan es convoca aquesta Comissió Mixta d’Economia
i Hisenda? Ens hi facin partícips.

I del transport aeri, doncs, ni una paraula.

En relació amb la immigració no m’ha explicat quin és el
seu model; el que propugnava el seu govern l’any 1999, de
papers per a tots tancats a l’església de Santa Payesa i que va
interposar un recurs contra la Llei d’estrangeria o el que
propugnam nosaltres, el qual significa una immigració
ordenada, una immigració regula i no acceptar un procés de
regularització permanent.

Pensa recuperar els habitatges de protecció oficial de Ca’n
Domenge?

Per cert, en matèria de depuració, li he de dir una cosa: la
depuració, Jaume Matas, essent ministre de Medi Ambient, li
oferí pagar el cent per cent, i vostè ho va rebutjar; no sé si se’n
recorden que s’encadenaven a les dessaladores i després ara
doncs està bé fer-ne. Ara en aquest moment es paguen, és ver,
el Govern d’Espanya en paga, però només paga el 50%
d’aquestes dessaladores.

Demanarà l’equiparació del plus d’insularitat als
funcionaris de les Illes Balears en què, per cert, vostè va votar
en contra en el Congrés?

Sr. Antich, em pareixia escoltar ahir que tornaria a fer molts
d’estudis, supòs que per guanyar temps. No creï un clima de
desconfiança econòmica que dificulti les inversions i el
creixement. Li suggereix projectes amb molt de cap i amb molt
d’acord.

Me cregui que tenim raons per ser molt escèptics en relació
amb el seu compromís, en relació amb el seu compliment de la
paraula donada; l’any 1999 va dir que eliminaria o que el túnel
de Sóller seria gratuït, no ho va acomplir; que derogaria la Llei
general turística, no ho va acomplir; que faria una xarxa
d’espais naturals parlant amb els propietaris, no ho va acomplir,
però ara ens ho torna a dir, esperam que ho acompleixi; que hi
hauria una unitat d’acció amb prudència i responsabilitat, no ho

va fer; que donaria una solució a la carretera de la Universitat,
fins i tot va dir dirigint-se en aquell moment al Sr. Matas, que
vostè, referint-se a Jaume Matas, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, s’ha passat en un 80% del temps.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

És que som l’única força de l’oposició, però acab. Li hauria
de caure la..., 

(Petit aldarull a la sala)

...li hauria de caure la cara de vergonya que això no estigui
arreglat perquè hi ha accidents mortals. La carretera l’hem fet
nosaltres. En relació amb el turisme va dir “una ecotaxa amb
consens” i va fer una ecotaxa sense consens. Va dir que
destinaria l’1,1% al tercer món i no hi va destinar ni el 0,7%. Jo
en primer lloc li demanaria compliment dels compromisos
donats.

En definitiva, crec que avui l’acord que ens proposa és un
acord de mínims i posa de relleu el dèficit polític d’un govern
que més que de rebot, com ha dit vostè en algun mitjà de
comunicació, ho podríem qualificar com un govern de
rapinyaire. Un govern que no serà de gestió, sinó que serà de
gestos, sense base doctrinal, sense programa de futur i sense
alternativa per seguir pedalant sigui com sigui, sense rumb i
com més (...) millor, a fi que la bicicleta amb els seus sis seients
no caigui enterra i no caiguin enterra cap dels seus tripulants.
Es tracta sobretot de destacar els gestos, el trets, el tarannà, el
somriure i el diàleg. Primar la forma sobre el fons, el sentiment
sobre la raó, la filosofia per sobre la...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, crec que abusa una mica del seu temps...

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí. I acab, Sra. Presidenta, dient-li que li oferesc tot el
suport del Grup Popular...

(Remor de veus i rialles)

Acab. Sra. Presidenta. dient-li al Sr. Antich -no sé quina
gràcia els pot fer- que li oferesc tot el suport del Grup Popular
per arribar a acords clars que beneficiïn el conjunt dels
ciutadans de les Illes Balears. Farem una legítima i serena, però
contundent, oposició. La nostra prioritat seran les Illes Balears
i la seva gent. No tenim necessitat d’anar en contra de ningú
perquè tenim conviccions fermes i per això serem lleials. (...).
Estam preparats, Sr. Antich, per defensar la nostra terra des de
l’oposició i també per arribar a acords seriosos amb vostè.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Tancarà aquest debat el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Estaràs, si em dóna un poc més de suport no sé què passarà.

(Rialles)

Vostè primer pega les envestides i després diu que vol
diàleg i que em vol donar suport. El seu suport és una mica
estrany.

Vostè em xerra d’obligacions de servei públic. Miri,
obligació de servei públic i transport aeri. Vostès es fiquen dins
unes històries i jo no sé com s’atreveixen. Escolti, parlam
d’obligació de servei públic, de descomptes i de tot això des de
fa molt temps. Jo em vaig passar quatre anys de president
demanant ajudes a un tal Sr. Aznar i no ens va donar ni el bon
dia en tot aquell temps. Jo me’n record bé. I aquest president,
el president Zapatero, ha pujat d’un 33 a un 50% de
descomptes aeris.

(Aplaudiments)

Hi ha un poc de diferència. A més, l’obligació de servei
públic que s’està aplicant ara és la seva, és la que varen aprovar
vostès.

Escolti, sobre aquest tema hi ha una proposta de 27 euros,
efectivament, que vaja bunyol des del meu punt de vista.
Acceptat si es fa d’acord amb el procediment que pertoca, no
que ens enviïn els doblers, que era el que deia el Sr. Matas, i
nosaltres ja ho gestionarem, com? Posant propaganda als
avions. Això no és legal, no és seriós. Clar, no es pot actuar
d’aquesta manera, Sra. Estaràs. Per tant, nosaltres què farem?
S’ha demanat, em pareix que aquest govern ho ha demanat al
ministeri, el ministeri ho està analitzant. Això necessita
l’autorització de BrusselAles perquè hem de canviar l’obligació
de servei públic i ho haurem de fer segons el procediment que
pertoca. Això d’enviem els 18 milions d’euros, ara que ho ha
posat un socialista i Aznar no en va voler posar ni un, i jo ja ho
gestionaré aquí posant propaganda als avions tipus Zaplana,
això no, de cap de les maneres.

(Aplaudiments)

Miri, jo tendré durant aquesta legislatura tot el tarannà
democràtic que faci falta i el vull tenir. Però també vull dir una
cosa, vostè ha dit que farà una oposició contundent, nosaltres
també defensarem les nostres coses de forma contundent, també
ho vull deixar clar. Una cosa és posar a disposició tot el debat
que faci falta i l’altra és que un només es vulgui aprofitar de
segons quins debats per tancar les portes a d’altres. Això és un
poc la impressió que me’n duc de vostè i no ha de ser així, Sra.
Estaràs. Me’n vull anar content avui d’aquí i vull tenir la
percepció que efectivament hi haurà possibilitat d’arribar a
acords. Aquesta és la meva voluntat.

Em torna xerrar d’habitatge. Jo n’hi he xerrat quasi tres
quarts, d’habitatge, i li he dit com ho volíem fer perquè hi
hagués sòl, perquè hi hagués modificacions de plans, perquè hi
hagués una llei del sòl que digui clarament que en el nou
creixement hi ha d’haver un percentatge que es dediqui a
l’habitatge, perquè hi hagi totes aquestes possibilitats. En
aquests moments, el 30% és a la Llei de règim local i no es pot
actuar fins que els ajuntaments no estiguin tots adaptats a
aquest tema. Per tant, aquesta és la situació i sí que cercarem
fórmules. I repetesc, crec que si hi ha hagut un govern que ha
estat capaç de fer autopistes com les que ha fet i de fer segons
quins tipus d’intervencions, nosaltres hauríem de ser capaços
de treure fórmules per donar millors solucions a un dels
principals problemes dels ciutadans i de les ciutadanes de les
Illes Balears, les famílies, les classes mitjanes, els joves, la gent
gran. Molta gent necessita que facem aquest esforç. Per tant,
intentem-ho i caminem en aquest sentit.

No li contestaré a tot això de si els consellers, si puc ser
president i tota aquesta història. No vull entrar en aquest tema
perquè la veritat és que m’ha semblat molt poc seriós. Vostè
se’n riu des d’aquí dalt i em diu,“vostè està xerrant d’un Pla de
mobilitat 2014" i se’n riu perquè jo xerr del 2014. I jo plor
quan veig que el seu deute arriba al 2035...

(Aplaudiments)

Plor perquè és el deute de tots i em preocupa molt.

I després vostè m’ha parlat de si renunciam al tema de
carreteres, o les residències. Deixi’ns arribar i ja veurem quina
és la situació. Nosaltres parlarem amb Madrid, no ens
barallarem i mirarem com ho podem solucionar, sempre
defensant els interessos de les Illes Balears.

I em xerra de sanitat i diu que no parli només que aturarem
Son Espases, quan vostè la primera pregunta que m’ha fet és si
aturarem Son Espases o no. Miri, Sra. Estaràs, podem xerrar
d’altres coses, podem xerrar que han posat 14 metges de
família nous i reben de mitjana 1.900 persones. Hi ha gent que
ha d’esperar 5 i 6 dies per anar als metges de primària.
Necessitam més metges i més infermeres. Podem parlar de
centres de salut, n’han fet un a Palma que ja té 400.000
habitants i dues unitats bàsiques i no n’han fet més. Podem
xerrar de sanitat, podem xerrar d’un pla de salut que no han fet,
d’un pla de la SIDA que no han fet. Podem xerrar de tots
aquests temes, però clar, tot això són qüestions que nosaltres
tenim previst fer-hi feina. En definitiva, Sra. Estaràs, no es
tracta de xerrar només de si Son Espases, sinó que en matèria
de sanitat hi ha molta més feina a fer.

I vostè diu que hi ha una presidenta del Parlament i uns
consellers que només són d’Unió Mallorquina i a veure com
tractaran les altres illes. I com han tractat vostès Menorca i
tenen representació per tot? No ho diu així la presidenta del
Consell Insular de Menorca.
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Sra. Estaràs, li ho repetesc, crec que d’això n’hem de fugir,
ho deia en referència al Consorci de Formentera i ho dic en
referència a Menorca i ho dic en referència que no és possible
que pel simple fet que a una institució hi hagi un polític de
diferent color del que governa la comunitat autònoma, aquest
polític i els seus ciutadans i ciutadanes siguin maltractats. No
pot ser...

(Remor de veus)

No, no ZP un 50% de descomptes...

(Aplaudiments)

...200 milions d’euros més per a la sanitat, una reforma de
l’Estatut així com toca, reforma, per cert, molt criticada i
aprovada així amb el nas pel Sr. Rajoy i impulsada pels
socialistes. Per tant, no frivolitzi amb aquest tema perquè ens
allargam molt i jo crec que tot està molt debatut i tot ho tenim
molt clar.

Per acabar l’únic que vull, Sra. Presidenta, senyores i
senyors diputats, és agrair a tots els grups parlamentaris
d’aquesta cambra la seva participació en aquest primer debat de
la legislatura, sàpiguen que sempre estaré a la seva disposició
per donar el net de les iniciatives del Govern i de tot allò que
vostès considerin oportú. 

Permetin-me una darrera petició, vull demanar a cada un
dels 59 diputats i diputades que es facin una preguntam, i la
pregunta és què creuen que els ciutadans i les ciutadanes
esperen de nosaltres? El que esperen és precisament que no
tenguem confrontació ni crispació. Esperen precisament que hi
hagi diàleg des del posicionament clar i contundent i la defensa
de cada una de les posicions. El que esperen és que hi hagi un
respecte cap a l’adversari. Faig comptes, si així ho troba
aquesta cambra, de governar en aquesta línia, en aquest sentit,
amb la idea de governar per a tothom, amb la idea de canviar
aquest país, modernitzar-lo, apostar per les qüestions socials,
gestionar amb més mesura el territori i, sobretot, fer que en
aquest país tothom, sense cap tipus d’exclusió, hi pugui viure
dignament. Estic convençut que amb aquesta idea hi farem
feina tots. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat, es procedirà a la votació als efectes de
l’atorgament de la confiança per part de la Cambra al candidat
proposat a la Presidència de les Illes Balears. La confiança
s’entendrà atorgada si el candidat obté el vot favorable de la
majoria absoluta de la Cambra. La votació, segons el que
disposa l’article 86.2, serà pública i per crida. El secretari
anomenarà les diputades i els diputats i aquests respondran
“sí”, “no” o “abstenció”. La crida es realitzarà per ordre
alfabètic del primer llinatge i començarà pel diputat o la
diputada que surti del sorteig. Els membres del Govern de les
Illes Balears en funcions que siguin diputats, així com els
membres de la Mesa votaran al final.

He de demanar als portaveus si els sembla bé si procedim
a la votació, donat que havíem fixat l’hora de la votació a les
19 hores. Senyors diputats dels diferents grups? Aquesta
presidència entén, per assentiment, que sí?

Doncs, en aquest cas, Sr. Secretari, pot treure la butlleta per
determinar el nom del diputat que començarà la crida.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sra. Presidenta, ha sortit la butlleta amb el número 36 que
correspon a ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Soler i Torres, Catalina.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Llavors, començam la votació.

Soler i Torres, Catalina.

LA SRA. SOLER I TORRES:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Suárez i Ferreiro, María de los Ángeles.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sugrañes i Barenys, Maria Misericòrdia.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Tadeo i Florit, Jaime Ricardo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Tarrés i Marí, Xico.
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EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Thomàs i Mulet, Vicenç de Paül.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Torres i Cabañero, Carolina.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Torres i Marí, Maria.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Vicens i Mir, Bartomeu Jesús.

EL SR. VICENS I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Vinent i Barceló, Assumpta.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Alberdi i Castell, Rosa Maria.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antich i Oliver, Francesc.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Armengol i Socias, Francesca Lluc.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Barceló i Martí, Joana Maria.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Barceló i Milta, Gabriel.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Boned i Roig, Juan.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Carbonero i Malberti, Jaime.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Carretero i Niembro, José Luis.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Castro i Gandasegui, Carmen.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Costa i Serra, José María.
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EL SR. COSTA I SERRA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Crespí i Prunés, Ana.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Diéguez i Seguí, Antonio José.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Feliu i Álvarez de Sotomayor, María del Carmen.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Galmés i Chicón, Bárbara.

LA SRA. GALMÉS I CHICÓN:

Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gascón i Mir, Miguel Ángel.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gener i Bosch, Antònia.

LA SRA. GENER I BOSCH:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gornés i Hachero, José Simón.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Huguet i Rotger, Juan.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Jerez i Juan, Miguel Ángel.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Juan i Cardona, José.

EL SR. JUAN I CARDONA:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Julve i Caldentey, Catalina.

LA SRA. JULVE I CALDENTEY:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Llauger i Rosselló, Miquel Àngel.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Llinàs i Ferrà, Bartomeu.

EL SR. LLINÀS I FERRÀ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Llinàs i Warthman, Isabel Carmen.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

No. 

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Marí i Mayans, Esperança.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Mayans i Serra, José Miguel Fernando.

EL SR. MAYANS I SERRA:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Mercadal i Mercadal, Margarita.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Morell i Cuart, Sandra.

LA SRA. MORELL I CUART:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Palau i Costa, Catalina.

LA SRA. PALAU I COSTA:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pastor i Cabrer, Antonio.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Ribalaiga i Briones, Ernest.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rita i Larrucea, Maria Cristina.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Santiago i Rodríguez, Josefa.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Serra i Torres, Antoni.

EL SR. SERRA I TORRES:

No. 

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Cabrer i González, Margarita Isabel.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Castillo i Ferrer, Ana María.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Estaràs i Ferragut, Maria Rosa.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fiol i Amengual, Francisco Jesús.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No. 

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Flaquer i Riutort, Juan.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 3 / 3 i 4 de juliol del 2007 71

 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Font i Barceló, Jaume.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Huguet i Sintes, Cristóbal.

EL SR. HUGUET I SINTES:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pastor i Sánchez, Encarnación.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

No. 

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rodríguez i Barberá, José María.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Munar i Riutort, Maria Antònia.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Palau i Torres, Pere.

EL SR. PALAU I TORRES:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rado i Ferrando, Aina Sebastiana.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Riudavets i Florit, Eduard. 

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rotger i Llabrés, Pere. 

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta presidència entén que han votat tots els diputats i
diputades?

Sí, 30; no, 29; cap abstenció. 30 sí; 29 no.

Per tant, atesos els resultats de la votació i havent-se
obtingut el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres
de la Cambra, s’entén atorgada la confiança per exercir el
càrrec de president de les Illes Balears al Molt Hble. Sr.
Francesc Antich i Oliver. L’atorgament de la confiança al
candidat es comunicarà a Sa Majestat el Rei, al president del
Govern de la nació, a efectes del seu nomenament com a
president de les Illes Balears, d’acord amb el que preveu
l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia i l’article 141.6 del
Reglament del Parlament.

S’acaba i s’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears, amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. 4161

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats.

0. Jurament o promesa del nou diputat, si escau.

Abans de començar el debat procedeix que la nova diputada
l’Hble. Sra. Maria Antònia Sureda i Martí presenti la promesa
o el jurament d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, atesa la renúncia al càrrec de la Sra. Maria
Antònia Munar i Riutort, d’acord amb l’establert a l’article 7.1.3
del Reglament de la Cambra. Passam doncs al jurament o a la
promesa de la nova diputada. 

Honorable Senyora, jurau o prometeu per la vostra
consciència i pel vostre honor de complir fidelment les
obligacions del càrrec de diputada del Parlament de les Illes
Balears amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, promet. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sureda, pot ocupar el seu escó.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies.

(Aplaudiments)

I. Elecció de president o presidenta, si escau.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al primer punt de l’ordre del dia que
consisteix en l’elecció del president o presidenta del Parlament
de les Illes Balears.
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Per a aquesta elecció es tendrà en compte l’establert als
articles 36 i 37 del Reglament del Parlament i es procedirà
exclusivament a l’elecció de president o presidenta, per la qual
cosa cada diputat escriurà un nom a la papereta que tenen
damunt la taula i en resultarà elegit aquell que tengui el vot de
la majoria absoluta dels membres de la Cambra en primera
votació. Si ningú no obtenia en primera votació aquesta majoria
es repetirà l’elecció entre els que hagin aconseguit les dues
votacions majors i en resultarà elegit qui n’obtengui més vots.

Per a l’elecció de president o presidenta, en compliment del
que estableix l’article 37 del Reglament del Parlament, preg als
portaveus dels grups parlamentaris que facin arribar a la Mesa
les propostes de candidats per a aquesta elecció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, propòs l’Hble. Sr. Pere
Rotger i Llabrés com a president d’aquesta cambra.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, proponemos como
candidata a la Sra. Aina Rado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, si no hi ha més candidatures per tal de procedir a
l’elecció de president o presidenta del Parlament facin el favor
d’escriure un sol nom a les paperetes i el Sr. Secretari Primer
començarà a cridar-los per ordre alfabètic perquè dipositin la
papereta a l’urna. 

Sr. Secretari, pot procedir.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Alberdi i Castell, Rosamaria.

Alemany i Moyà, Isabel.

Alorda i Vilarrubias, Antoni.

Armengol i Socias, Francesca Lluch.

Barceló i Milta, Gabriel.

Boned i Roig, Joan.

Cabrer i González, Margalida.

Carretero i Niembro, Josep Lluís.

Castillo i Ferrer, Aina Maria.

Castro i Gandasegui, Carmen.

Coll i Canyelles, Miquel Àngel.

Costa i Serra, Josep Maria.

Crespí i Prunés, Anna.

Dalmau i Fortuny, Francesc Josep.

Diéguez i Seguí, Antoni.

Feliu i Álvarez de Sotomayor, Carme.

Fiol i Amengual, Francisco.

Flaquer i Riutort, Joan.

Font i Barceló, Jaume.

Garcías i Simón, Antoni.

Gener i Bosch, Antònia.

Gornés i Hachero, José Simón.

Huguet i Sintes, Cristóbal.

Jerez i Juan, Miguel Ángel.

Juan i Cardona, Josep.

Llauger i Rosselló, Miquel Àngel.

Llinàs i Warthmann, Isabel Carmen.

Marí i Mayans, Esperança.

Mayans i Serra, Josep.

Melià i Ques, Josep.

Mercadal i Mercadal, Margarita.

Morell i Cuart, Sandra.

Morillas i Navarro, María Luisa.

Munar i Cardell, Miquel.

Oliver i Mut, Gaspar.

Palau i Costa, Catalina.

Pastor i Cabrer, Antoni.

Pastor i Sánchez, Encarnación.
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Pons i Pons, Marc.

Ribalaiga i Briones, Ernest.

Rita i Larrucea, Maria Cristina.

Rodríguez i Barberá, José María.

Serra i Torres, Antoni.

Soler i Torres, Catalina.

Suárez i Ferreiro, Marián.

Sugrañes i Barenys, Misericòrdia.

Sureda i Martí, Maria Antònia.

Tadeo i Florit, Jaume.

Tarrés i Marí, Xico

Torres i Cabañero, Carolina.

Torres i Marí, Maria.

Vinent i Barceló, Assumpta.

Antich i Oliver, Francesc.

Barceló i Martí, Joana Maria.

Santiago i Rodríguez, Fina.

Palau i Torres, Pere.

Rotger i Llabrés, Pere.

Rado i Ferrando, Aina.

Riudavets i Florit, Eduard.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabada aquesta votació procedirem a fer el recompte dels
vots. Pregaria als secretaris que procedeixin a fer el recompte.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.
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Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

i Sra. Aina Rado.

LA SRA. PRESIDENTA:

El resultat de la votació ha estat el següent: vots a favor de
l’Hble. Sra. Aina Rado, 30; vots a favor de l’Hble. Sr. Pere
Rotger, 29.

Atès el resultat d’aquesta votació i segons l’acord pres per
la Mesa del Parlament, a partir del que estableix el Reglament
del Parlament d’aquesta cambra, present la meva renúncia al
càrrec de Vicepresidenta primera del Parlament de les Illes
Balears.

EL SR. VICEPRESIDENT SEGON:

En conseqüència, queda proclamada presidenta del
Parlament de les Illes Balears la Molt Hble. Sra. Aina Rado
Ferrando. Enhorabona.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En aquests moments el Sr. Pere Rotger m’ha demanat la
paraula. Sr. Pere Rotger, té la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT SEGON:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només dues coses, la
primera de totes donar-li la meva més sincera enhorabona i
desitjar-li tota casta d’encerts tant a nivell personal com també
per a aquesta cambra. En segon lloc, vull adreçar-me a la meva
formació política i al nostre Grup Parlamentari Popular per
donar-los les gràcies perquè per tercera vegada consecutiva
m’ha proposat per tenir aquesta alta responsabilitat de ser
president d’aquesta cambra. Per tant, agraïment etern a tots els
meus companys del grup parlamentari i dir-los també que em
sent molt orgullós de pertànyer a aquesta formació política i que
amb el tema que ens ocupa avui, aquesta feina que s’ha fet,
aquesta serietat i aquest rigor vos honra. 

Moltes gràcies i estic a la vostra disposició.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, abans de continuar
amb l’ordre del dia permetin-me dirigir-los unes breus paraules,
les meves primeres paraules com a presidenta d’aquest
parlament. 

Primerament vull agrair de tot cor al meu grup, al Grup
Socialista, que ha confiat en mi per a aquesta alta
responsabilitat, a tots i a cadascun de vosaltres, moltes gràcies.

També vull fer extensiu el meu agraïment sincer als altres
grups que ja el 2007 dipositaren la seva confiança en la meva
persona per pertànyer a aquesta Mesa i que han refermat aquesta
confiança amb una major responsabilitat, grups i persones que
generosament m’han donat el seu suport, renunciant potser, a
legítimes aspiracions. Sincerament, moltes gràcies.

Senyores diputades i senyors diputats, crec en el diàleg i en
l’entesa, faré tot allò possible perquè en aquest any que resta de
legislatura el Parlament sigui l’espai de debat polític que
esperen els ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, el meu
compromís és el de ser la presidenta de tots i totes. Vivim una
situació complicada, una crisi que ho fa passar malament a prou
famílies i allò que interessa avui, allò que demanden els
ciutadans i ciutadanes és que després de l’exposició de totes les
idees possibles, siguem capaços d’arribar a acords, capaços de
fer pinya. 
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Sabem que no és una tasca simple, necessita de la
complicitat de tots i totes les forces polítiques. Per tant, hem
d’esforçar-nos a aconseguir entre tots un clima de respecte i
tolerància, aquest pot conduir a un major consens. Així, estiguin
segurs, defensarem millor els interessos de la ciutadania de les
Illes Balears.

Per això, vull que sàpiguen que el meu despatx restarà
sempre obert per rebre totes aquelles qüestions, iniciatives o
suggeriments que creguin oportú fer-me arribar de tots els
diputats i diputades. També compto amb el suport dels membres
de la Mesa, suport imprescindible per dirigir aquesta cambra
amb dignitat i equilibri. Finalment, permetin-me també un
agraïment per al personal del Parlament que amb la seva feina
discreta i eficient ens fan més fàcil les tasques als diputats i a les
diputades. 

Com he dit abans, però, senyores i senyors, no em vull
estendre massa. Avui crec que no és el temps dels discursos, és
el temps de la feina i és el temps del debat i de trobar solucions
entre tots. 

Per tant, senyores diputades i senyors diputats, moltes
gràcies i anem per feina.

(Aplaudiments)

Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia, tal com
vàrem decidir a la Mesa del Parlament, solAlicit dels portaveus
dels grups parlamentaris la seva conformitat per introduir un
nou punt, que és referent a l’elecció de la vicepresidenta primera
de la Cambra...,

(Remor de veus)

...vicepresident o vicepresidenta de la Cambra, Sr. Fiol, té
tota la raó.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sempre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Deman disculpes.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha cap inconvenient, com és
natural, que es produeixi l’elecció de vicepresidenta o
vicepresident.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més inconvenients. 

Per tant idò, passarem a l’elecció del vicepresident primer o
vicepresidenta primera del Parlament de les Illes Balears. Per a
aquesta elecció es tendrà en compte l’establert als articles 36 i
37 del Reglament del Parlament i es procedirà exclusivament a
l’elecció del vicepresident primer o vicepresidenta primera per
la qual cosa cada diputat escriurà un nom a la papereta que
tenen damunt la taula i en resultarà elegit aquell que tengui
major nombre de vots.

Per a l’elecció de vicepresident primer o vicepresidenta
primera en compliment del que estableix l’article 37 del
Reglament del Parlament prego al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista que faci arribar a la Mesa la proposta de
candidat o candidata a aquesta elecció. Moltes gràcies.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, proponemos a la Sra. Isabel
Alemany i Moyá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per tal de procedir a l’elecció de
vicepresidenta primera facin el favor d’escriure un sol nom a les
paperetes i el secretari primer començarà a cridar-los per ordre
alfabètic perquè depositin la papereta a l’urna.

Sr. Riudavets, pot procedir.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Alberdi i Castell, Rosa Maria.

Alemany i Moyá, Isabel.

( Petit aldarull a la sala i aplaudiments)

Alorda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, no se senten els noms que crida el
secretari. Una mica de silenci, per favor. 

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Alorda i Vilarrubias, Antoni.

(Petit aldarull a la sala i aplaudiments)

Armengol i Socias, Francesca Lluch.

Barceló i Milta, Gabriel.

(Remor de veus i aplaudiments)

Boned i Roig, Joan.

(Remor de veus)
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Cabrer i González, Margalida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats..., Sr. Diputat.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Carretero i Niembro, Josep Lluís.

Castillo i Ferrer, Aina Maria.

Castro i Gandasegui, Carmen.

Coll i Canyelles, Miquel Àngel.

Costa i Serra, Josep Maria.

Crespí i Prunés, Anna.

Dalmau i Fortuny, Francesc Josep.

Diéguez i Segui, Antoni.

(Aplaudiments)

Feliu i Álvarez de Sotomayor, Carme.

Fiol i Amengual, Francisco.

Flaquer i Riutort, Joan.

Font i Barceló, Jaume.

Garcías i Simón, Antoni.

Gener i Bosch, Antònia.

Gornés i Hachero, José Simón.

Huguet i Sintes, Cristóbal.

Jerez i Juan, Miguel Ángel.

Juan i Cardona, Josep.

Llauger i Rosselló, Miquel Àngel.

(Aplaudiments)

Llinàs i Warthmann, Isabel Carmen.

(Remor de veus)

Marí i Mayans, Esperança.

Mayans i Serra, Josep.

Melià i Ques, Josep.

Mercadal i Mercadal, Margarita.

Morell i Cuart, Sandra.

Morillas i Navarro, María Luisa.

Munar i Cardell, Miquel.

Oliver i Mut, Gaspar.

Palau i Costa, Catalina.

Pastor i Cabrer, Antoni.

Pastor i Sánchez, Encarnación.

Pons i Pons, Marc.

Ribalaiga i Briones, Ernest.

Rita i Larrucea, Maria Cristina.

Rodríguez i Barberá, José María.

Serra i Torres, Antoni.

Soler i Torres, Catalina.

Suárez i Ferreiro, Marián.

Sugrañes i Barenys, Misericòrdia.

Sureda i Martí, Maria Antònia.

Tadeo i Florit, Jaume.

Tarrés i Marí, Xico.

Torres i Cabañero, Carolina.

Torres i Marí, Maria.

Vinent i Barceló, Assumpta.

Antich i Oliver, Francesc.

(Aplaudiments)

Barceló i Martí, Joana Maria.

(Aplaudiments)

Santiago i Rodríguez, Fina.

(Remor de veus)

Palau i Torres, Pere.

(Alguns aplaudiments)
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Rotger i Llabrés, Pere.

Rado i Ferrando, Aina.

Riudavets i Florit, Eduard.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabada la votació, procedirem a fer el recompte dels vots.
Senyors secretaris si volen passar a començar l’escrutini.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel... Isabel Llinàs..., nul.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.
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Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

LA SRA. PRESIDENTA:

Els resultats són: vots emesos, 59; vots en blanc, 29; vots
vàlids, 29; vots nuls, 1.

Per tant, queda proclamada la Sra. Isabel Alemany com a
vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears. Sra. Alemany, pot venir a ocupar el seu lloc a la Mesa.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Senyores i senyors diputats, passam ara al segon
punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix en les preguntes per
a les quals se solAlicita resposta oral davant el ple.

II.1) Pregunta RGE núm. 766/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a pagament per part del Govern als ajuntaments dels
deutes i compromisos de l'any 2009.

I la primera pregunta és relativa a pagament per part del
Govern als ajuntaments dels deutes i compromisos de l’any
2009; la formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques del Grup
Parlamentari Mixt. Sr. Diputat té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller d’Hisenda, com sap, Unió Mallorquina és un partit
eminentment municipalista i ens preocupa molt l’estat de
liquiditat que tenen les corporacions locals i els ajuntaments. Hi
ha problemes molt seriosos de liquiditat i aquests problemes en
part són provocats pel no pagament dins el termini dels deutes
i compromisos que té el Govern de les Illes Balears amb els
ajuntaments.

Per això li demanam com es troba el pagament per part del
Govern de les Illes Balears als ajuntaments dels deutes i
compromisos de l’any 2009?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Manera, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com molt bé ha dit,
efectivament hi ha dificultats en la liquiditat de la comunitat
autònoma quant a la seva tresoreria per un problema de caiguda
dels ingressos tributaris, però li puc dir que divendres passat
mateix vàrem fer efectiu uns pagaments per valor de 6,2 milions
d’euros de compromisos que acabaven dia 15 de febrer i avui
mateix tenim pendents 5,5 milions d’euros que es faran efectius
de forma immediata.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Sr. Diputat, vol fer ús de la paraula?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Manera, ens agradaria que
ens concretàs aquestes xifres. Segons les nostres informacions,
de l’any 2009, jo no sé si vostè es referia a compromisos i
deutes de l’any 2009 o ja del 2010, de l’any 2009 ens arriben
informacions que sobretot en ajudes del SOIB i en matèria de
policia turística el deute del Govern és molt gran amb els
ajuntaments i això ofega la seva capacitat de pagament als seus
proveïdors i a les empreses que fan feina amb les corporacions
locals. Per tant, ens agradaria que no només ens marcàs les
xifres de deute, sobretot en aquests dos capítols, ajuda del SOIB
i policia turística, sinó també les previsions de pagament
d’aquests deutes i compromisos pendents.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Manera.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):

Gràcies. Bé, a nivell del detall que vostè em demana en
aquests moments no li ho sabria dir en aquests moments; si de
cas li ho comunicaré en una altra ocasió, més tard recopilaré la
informació més precisa al respecte. El que li puc dir és que, tot
i els problemes de tresoreria que hi ha a la comunitat autònoma,
s’està fent un enorme esforç per pagar dins els terminis que
pertoquen. En el decurs del 2009 es varen efectuar pagaments
per valor de 690 milions d’euros, no únicament als ajuntaments,
sinó també als consells insulars i als proveïdors. I de fet, els
darrers 3 o 4 dies del mes de desembre es varen pràcticament
liquidar 283 milions d’euros per aquest concepte.

En qualsevol cas Sr. Diputat, jo em compromet a recopilar
aquesta informació més detallada i a oferir-li tot d’una.

Gràcies.
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EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Bon dia a tots. L’article 3 del Reglament d’aquesta cambra
estableix que el dia i l’hora assenyalats al decret de
convocatòria, els diputats electes es constituiran en assemblea.
Aquesta ha de ser presidida pel diputat de major edat, assistit
per dos secretaris que ho seran els dos diputats de menor edat.

En conseqüència, aquesta oficialia major informa que la
presidència de l’assemblea correspon a l’Hble. Sr. Pere Palau i
Torres, el qual serà assistit en qualitat de secretàries per l’Hble.
Sra. Margalida Prohens i Rigo i l’Hble. Sra. Margaret Mercadal
i Camps.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pere Palau
i Torres):

Bon dia. Queda oberta la sessió i d’acord amb el que preveu
l’article 5.1 del Reglament del Parlament es procedirà a fer
lectura del Decret de convocatòria de la sessió constitutiva del
Parlament de les Illes Balears. Per llegir-lo té la paraula la
Secretària Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D'EDAT
(Margarita Prohens i Rigo):

"Decret 9/2011 d’1 de juny del president de les Illes Balears,
de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de les
Illes Balears. D’acord amb el que disposa l’article 41.5 de la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, per la qual s’aprova la
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i l’article
3 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, aprovat pel
Ple de la cambra en la sessió de dia 15 de març de 2011, una
vegada que s’hagin dut a terme les eleccions al Parlament i se
n’hagin proclamat oficialment els resultats, el president del
Govern en funcions ha de convocar mitjançant un decret la
sessió constitutiva del Parlament, que tindrà lloc en el termini
màxim de 30 dies després de la celebració de les eleccions.

Per tot això i fent ús de les atribucions que em concedeix
l’article 11.q) de la Llei 4/2011, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, dict el següent decret. 

Primer. Es convoquen els diputats electes a la sessió
constitutiva del Parlament de les Illes Balears que tindrà lloc el
dia 7 de juny d’enguany a les 11 hores a la seu del Parlament.

Segon. Aquest decret entra en vigor el mateix dia en què es
publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Palma, 1 de juny de 2011. El president, Francesc Antich i
Oliver."

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pere Palau
i Torres):

Gràcies. Seguidament la secretària de la Mesa d’Edat, Hble.
Sra. Margaret Mercadal i Camps, farà la lectura dels diputats i
les diputades electes que han aportat al Registre de l’Oficialia
Major del Parlament les credencials corresponents. Té la
paraula.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D'EDAT
(Margaret Mercadal i Camps):

Aguiló i Bennàsar, Lourdes.
Aguiló i Fuster, José Ignacio.
Alberdi i Castell, Rosa Maria.
Alorda i Vilarrubias, Antoni.
Antich i Oliver, Francesc.
Armengol i Socias, Francesca Lluch.
Barceló i Martí, Joana.
Barceló i Milta, Gabriel.
Bauzá i Díaz, José Ramón.
Boned i Roig, Joan.
Borràs i Barber, Damià.
Bosch i Acarreta, Lourdes.
Bosch i Sans, Rafael Àngel.
Cabrer i González, Margalida Isabel.
Camps i Buenaventura, José María.
Camps i Casasnovas, Antoni.
Carbonero i Malberti, Jaume.
Castro i Gandasegui, Carmen.
Costa i Serra, Pilar.
Delgado i Truyols, Carlos Juan.
Diéguez i Seguí, Antonio José.
Durán i Cladera, Margarita.
Estarellas i Torrens, Antònia Maria.
Ferrer i Ribas, Jaume.
Gijón i Carrasco, Álvaro Luis.
Gómez i Pérez, Antonio.
Jerez i Juan, Miquel Àngel.
Llufriu i Esteva, Eulàlia Esperança.
Maicas i Socias, Lluís.
Marí i Ferrer, María Virtudes.
Marí i Mayans, Esperança.
Martí i Llufriu, Joan Manel.
Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.
Mercadal i Camps, Margarita Raquel.
Obrador i Guzmán, María Concepción.
Oliver i Sagreras, Isabel Maria.
Palau i Costa, Catalina.
Palau i Torres, Pere.
Pastor i Cabrer, Antoni.
Perelló i Jorquera, Antònia Maria.
Pons i Fullana, María Asunción.
Pons i Pons, Marc.
Prohens i Rigo, Margarita.
Riera i Martos, Maria Núria.
Rita i Larrucea, Maria Cristina.
Rotger i Llabrés, Pere.
Rubio i Aguiló, Fernando.
Salom i Coll, Maria.
Santiago i Rodríguez, Fina.
Sanz i Benejam, Alejandro.
Sbert i Muntaner, Federico Antonio.
Serra i Cabanellas, Margalida.
Serra i Ferrer, Vicent.
Sugrañes i Barenys, Maria Misericòrdia.
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Tadeo i Florit, Santiago.
Tarrés i Marí, Xico.
Thomàs i Mulet, Vicenç de Paül.
Torres i Cabañero, Carolina.
Torres i Cardona, Josep.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pere Palau
i Torres):

Gràcies. D’acord amb la certificació lliurada pel secretari de
la Junta Electoral de les Illes Balears, es fa constar que no s’ha
presentat cap recurs contenciós electoral en relació amb els
diputats proclamats electes.

I a continuació procedirem a l’elecció dels membres de la
Mesa del Parlament. Per a aquesta elecció es tendrà en compte
l’establert a l’article 37 i 38 del Reglament del Parlament i es
procedirà, en primer lloc, a l’elecció del president o presidenta,
per la qual cosa, cada diputat escriurà un sol nom a la papereta
que tenen damunt la taula i en resultarà elegit aquell que tengui
el vot de la majoria absoluta dels membres de la cambra en
primera votació. Si ningú no obtenia en primera votació aquesta
majoria, es repetirà l’elecció entre els que hagin aconseguit les
dues votacions majors i en resultarà elegit el que n’obtengui
més vots.

Pel que fa a l’elecció dels vicepresidents i/o vicepresidentes,
s’elegiran simultàniament; cada diputat escriurà un sol nom a la
papereta i en resultaran elegides per ordre successiu les dues
persones que obtenguin major nombre de vots. Els secretaris i/o
les secretàries de la cambra seran elegits de la mateixa forma. Si
en alguna votació es produeix empat, se celebraran votacions
successives entre les persones candidates igualades en vots i si
l’empat persistia després de quatre votacions, es considerarà
elegida la persona candidata que formi part de la llista més
votada a les eleccions autonòmiques.

I quant a l’elecció de president, en compliment del que
estableix l’article 37.2 del Reglament del Parlament, preg a les
distintes formacions polítiques que comuniquin a aquesta
presidència el nom del seu candidat o candidata per a aquesta
elecció.

Moltes gràcies.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Bon dia, Sr. President. El grup del Partit Popular proposa
com a president de la Mesa el Sr. Pere Rotger i Llabrés.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pere Palau
i Torres):

Gràcies. Per tal de procedir a l’elecció del president del
Parlament, facin el favor d’escriure un sol nom a les paperetes
i la secretària de la Mesa d’Edat, Sra. Prohens, cridarà els
diputats per ordre alfabètic perquè dipositin la seva papereta a
l’urna.

Sra. Prohens, té la paraula.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D'EDAT
(Margarita Prohens i Rigo):

Aguiló i Bennàsar, Lourdes.
Aguiló i Fuster, José Ignacio.
Alberdi i Castell, Rosa Maria.
Alorda i Vilarrubias, Antoni.
Antich i Oliver, Francesc.
Armengol i Socias, Francesca Lluch.
Barceló i Martí, Joana.
Barceló i Milta, Gabriel.
Bauzá i Díaz, José Ramón.
Boned i Roig, Joan.
Borràs i Barber, Damià.
Bosch i Acarreta, Lourdes.
Bosch i Sans, Rafael Àngel.
Cabrer i González, Margalida Isabel.
Camps i Buenaventura, José María.
Camps i Casasnovas, Antoni.
Carbonero i Malberti, Jaume.
Castro i Gandasegui, Carmen.
Costa i Serra, Pilar.
Delgado i Truyols, Carlos Juan.
Diéguez i Seguí, Antonio José.
Durán i Cladera, Margarita.
Estarellas i Torrens, Antònia Maria.
Ferrer i Ribas, Jaume.
Gijón i Carrasco, Álvaro Luis.
Gómez i Pérez, Antonio.
Jerez i Juan, Miquel Àngel.
Llufriu i Esteva, Eulàlia Esperança.
Maicas i Socias, Lluís.
Marí i Ferrer, María Virtudes.
Marí i Mayans, Esperança.
Martí i Llufriu, Joan Manel.
Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.
Obrador i Guzmán, María Concepción.
Oliver i Sagreras, Isabel Maria.
Palau i Costa, Catalina.
Pastor i Cabrer, Antoni.
Perelló i Jorquera, Antònia Maria.
Pons i Fullana, María Asunción.
Pons i Pons, Marc.
Riera i Martos, Maria Núria.
Rita i Larrucea, Maria Cristina.
Rotger i Llabrés, Pere.
Rubio i Aguiló, Fernando.
Salom i Coll, Maria.
Santiago i Rodríguez, Fina.
Sanz i Benejam, Alejandro.
Sbert i Muntaner, Federico Antonio.
Serra i Cabanellas, Margalida.
Serra i Ferrer, Vicent.
Sugrañes i Barenys, Maria Misericòrdia.
Tadeo i Florit, Santiago.
Tarrés i Marí, Xico.
Thomàs i Mulet, Vicenç de Paül.
Torres i Cabañero, Carolina.
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Torres i Cardona, Josep.
Mercadal i Camps, Margarita Raquel.
Palau i Torres, Pedro.
Prohens i Rigo, Margalida.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pere Palau
i Torres):

Entenc que totes les senyores diputades i tots els senyors
diputats han estat anomenats i han votat. Per tant, acabada
aquesta votació procedirem al recompte dels vots.

Pere Rotger i Llabrés. 
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés. 
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.
Pere Rotger.
Pere Rotger.
Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger.
Blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.
Pere Palau i Torres. Aquest serà nul.
Pere Rotger i Llabrés.
Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.

Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.
Pere Rotger i Llabrés.
Blanc.
I blanc.

Bé, idò, el resultat de la votació és: vots emesos 59, 1 vot
nul, per tant, vots vàlids 58; 34 Pere Rotger i 24 en blanc. En
conseqüència, queda proclamat president del Parlament de les
Illes Balears el Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés. 

(Aplaudiments)

Per a l’elecció dels vicepresidents o les vicepresidentes de
la cambra procedirem de la mateixa forma que per a l’elecció
del president o la presidenta. Preg a les distintes formacions
polítiques que facin arribar a la Mesa les propostes de candidat
per a aquesta elecció. 

Moltes gràcies.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Sí, gràcies, Sr. President. El grup del Partit Popular proposa
com a vicepresident el Sr. Pere Palau Torres. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, Sr. President, el Grup Parlamentari Socialista proposa el
Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pere Palau
i Torres):

No n'hi ha més? Per tal de procedir a l’elecció dels
vicepresidents facin el favor d’escriure un sol nom, un sol nom
a les paperetes i la secretària, Sra. Prohens, començarà a cridar-
los per ordre alfabètic perquè dipositin la papereta a l’urna. Té
la paraula l’Honorable Sra. Margarita Prohens i Rigo.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D'EDAT
(Margarita Prohens i Rigo):

Aguiló i Bennàsar, Lourdes.
Aguiló i Fuster, José Ignacio.
Alberdi i Castell, Rosa Maria.
Alorda i Vilarrubias, Antoni.
Antich i Oliver, Francesc.
Armengol i Socias, Francesca Lluch.
Barceló i Martí, Joana.
Barceló i Milta, Gabriel.
Bauzà i Díaz, José Ramón.
Boned i Roig, Joan.
Borràs i Barber, Damià.
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Bosch i Acarreta, Lourdes.
Bosch i Sans, Rafael Angel.
Cabrer i González, Margalida Isabel.
Camps i Buenaventura, José María.
Camps i Casasnovas, Antoni.
Carbonero i Malberti, Jaume.
Castro i Gandasegui, Carmen.
Costa i Serra, Pilar.
Delgado i Truyols, Carlos Juan.
Diéguez i Seguí, Antonio José.
Duran i Cladera, Margarita.
Estarellas i Torrens, Antònia Maria.
Ferrer i Ribas, Jaume.
Gijón i Carrasco, Álvaro Luis.
Gómez i Pérez, Antonio.
Jerez i Juan, Miquel Àngel.
Llufriu i Esteva, Eulàlia Esperança.
Maicas i Socias, Lluís.
Marí i Ferrer, Maria Virtudes.
Marí i Mayans, Esperança.
Martí i Llufriu, Joan Manel.
Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.
Obrador i Guzmán, Maria Concepción.
Oliver i Sagreras, Isabel Maria.
Palau i Costa, Catalina.
Pastor i Cabrer, Antoni.
Perelló i Jorquera, Antònia Maria.
Pons i Fullana, Maria Asunción.
Pons i Pons, Marc.
Riera i Martos, Maria Nuria.
Rita i Larrucea, Maria Cristina.
Rotger i Llabrés, Pere.
Rubio i Aguiló, Fernando.
Salom i Coll, Maria.
Santiago i Rodríguez, Fina.
Sanz i Benejam, Alejandro.
Sbert i Muntaner, Federico Antonio.
Serra i Cabanellas, Margalida.
Serra i Ferrer, Vicent.
Sugrañes i Barenys, Maria Misericòrdia.
Tadeo i Florit, Santiago.
Tarrés i Marí, Xico.
Thomás i Mulet, Vicenç de Paül.
Torres i Cabañero, Carolina.
Torres i Cardona, Josep.
Mercadal i Camps, Margarita Raquel.
Palau i Torres, Pedro.
Prohens i Rigo, Margalida.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pere Palau
i Torres):

Entenc que tots les senyores i els senyors diputats han votat,
sí? Doncs, acabada aquesta segona votació procedirem al
recompte. 

Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.

Pere Palau i Torres.
Antonio Diéguez.
Antonio Diéguez.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau.
Blanc.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Blanc.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Blanc.
Pere Palau i Torres.
Antoni Diéguez.
Antoni Diéguez.
Pere Palau.
Pere Palau i Torres.
Antoni Diéguez.
Antoni Diéguez.
Antoni Diéguez.
Antoni Diéguez.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Antoni Diéguez.
Antoni Diéguez.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Antoni Diéguez.
Antoni Diéguez.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Pere Palau i Torres.
Antoni Diéguez i Seguí.
Pere Palau i Torres.
Blanc.
Pere Palau i Torres.
Antoni Diéguez.
Antoni Diéguez.
Antoni Diéguez.
Antoni Diéguez.
Blanc.
Antoni Diéguez.
Antoni Diéguez.
Pere Palau i Torres.
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EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pere Palau
i Torres):

Resultat de la votació: vots emesos 59; vots vàlids, 59; Pere
Palau i Torres, 35 vots; Antoni Diéguez, 19 vots; vots en blanc,
4, perdó, 5...5.

En conseqüència queda proclamat vicepresident primer del
Parlament de les Illes Balears l’Hble. Sr. Pere Palau i Torres i
vicepresident segon del Parlament de les Illes Balears, Antoni
Diéguez.

(Aplaudiments)

A continuació, procedirem a l’elecció dels secretaris o les
secretàries de la Cambra, de la mateixa forma que hem procedir
amb l’elecció de vicepresidents.

Prec a les distintes formacions polítiques que facin arribar
a la Mesa les propostes de candidats per a aquesta elecció.

Moltes gràcies.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular
proposa com a secretària de la Mesa la Sra. Eulàlia Llufriu i
Esteva.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sr. President, el Grup Parlamentari Socialista proposa la Sra.
Joana Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. President. El Grup Parlamentari PSM-Iniciativa
Verds- Entesa proposa la Sra. Joana Lluïsa Mascaró.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pere Palau
i Torres):

Bé, idò, havent-hi tres noms... Per tal de dur a terme
l’elecció de secretari del Parlament facin el favor d’escriure un
sol nom a les paperetes, i la secretària, Sra. Mercadal,
començarà a cridar-los per ordre alfabètic perquè depositin la
papereta a l’urna. 

Té vostè la paraula.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D'EDAT
(Margaret Mercadal i Camps):

Aguiló i Bennàsar, Lourdes.
Aguiló i Fuster, José Ignacio.
Alberdi i Castell, Rosa Maria.
Alorda i Vilarrubias, Antoni.
Antich i Oliver, Francesc.
Armengol i Socias, Francesca Lluch.
Barceló i Martí, Joana.

Barceló i Milta, Gabriel.
Bauzá i Díaz, José Ramón.
Boned i Roig, Joan.
Borràs i Barber, Damià.
Bosch i Acarreta, Lourdes.
Bosch i Sans, Rafael Àngel.
Cabrer i González, Margalida Isabel.
Camps i Buenaventura, José María.
Camps i Casasnovas, Antoni.
Carbonero i Malberti, Jaume.
Castro i Gandasegui, Carmen.
Costa i Serra, Pilar.
Delgado i Truyols, Carlos Juan.
Diéguez i Seguí, Antonio José.
Durán i Cladera, Margarita.
Estarellas i Torrens, Antònia Maria.
Ferrer i Ribas, Jaume.
Gijón i Carrasco, Álvaro Luis.
Gómez i Pérez, Antonio.
Jerez i Juan, Miquel Àngel.
Llufriu i Esteva, Eulàlia Esperança.
Maicas i Socias, Lluís.
Marí i Ferrer, María Virtudes.
Marí i Mayans, Esperança.
Martí i Llufriu, Joan Manel.
Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.
Obrador i Guzmán, María Concepción.
Oliver i Sagreras, Isabel Maria.
Palau i Costa, Catalina.
Pastor i Cabrer, Antoni.
Perelló i Jorquera, Antònia Maria.
Pons i Fullana, María Asunción.
Pons i Pons, Marc.
Riera i Martos, Maria Núria.
Rita i Larrucea, Maria Cristina.
Rotger i Llabrés, Pere.
Rubio i Aguiló, Fernando.
Salom i Coll, Maria.
Santiago i Rodríguez, Fina.
Sanz i Benejam, Alejandro.
Sbert i Muntaner, Federico Antonio.
Serra i Cabanellas, Margalida.
Serra i Ferrer, Vicent.
Sugrañes i Barenys, Maria Misericòrdia.
Tadeo i Florit, Santiago.
Tarrés i Marí, Xico.
Thomàs i Mulet, Vicenç de Paül.
Torres i Cabañero, Carolina.
Torres i Cardona, Josep.
Mercadal i Camps, Margarita Raquel.
Palau i Torres, Pedro.
Prohens i Rigo, Margarita.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pere Palau
i Torres):

Bé, idò, tothom ha votat. 

Acabada aquesta votació procedirem a fer el recompte de
vots.
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Eulàlia Llufriu.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Barceló.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Joana Barceló.
Joana Lluïsa Mascaró.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Joana Barceló.
Joana Barceló.
Eulàlia Llufriu.
Eulàlia Llufriu.
Joana Barceló.
Eulàlia Llufriu.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Joana Barceló.
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu.
Joana Lluïsa Mascaró.
Joana Barceló.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Joana Barceló.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Joana Barceló.
Joana Barceló.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Joana Barceló.
Joana Barceló.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Joana Barceló.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Joana Barceló.
Joana Barceló.
Joana Lluïsa i Mascaró.
Joana Barceló.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Joana Lluïsa i Mascaró.
Joana Barceló.
Joana Barceló.
Eulàlia Llufriu i Esteva.
Joana Barceló.

El resultat de la votació: vots emesos, 59; vots vàlids, 59;
cap en blanc i cap nul. 

Eulàlia Llufriu Esteva, 35; Joana Barceló, 19; Joana Lluïsa
Mascaró, 5. En conseqüència queda proclamada secretària
primera del Parlament de les Illes Balears l’Hble. Sra. Eulàlia
Llufriu i Esteva, i secretària segona del Parlament de les Illes
Balears, l’Hble. Sra. Joana Barceló.

(Aplaudiments)

I acabada la missió d’aquesta Mesa d’Edat solament ens
queda felicitar els que han estat elegits per ocupar els diferents
càrrecs de la Mesa del Parlament i, al mateix temps, saludar tots
els diputats i les diputades aquí presents i les persones que ens
han acompanyat en aquest acte. 

Demanam als membres de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que passin a ocupar els seus llocs respectius en aquesta
mesa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Molt bon dia a tots i a totes.

D’acord amb l’establert al Reglament d’aquesta cambra
correspon ara que aquesta presidència presti el jurament o la
promesa d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears. 

Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir
fidelment les obligacions del càrrec de president del Parlament
de les Illes Balears amb lleialtat al rei, i de guardar i fer guardar
la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

A continuació, la secretària primera de la Mesa del
Parlament anomenarà cadascun dels diputats i les diputades i
passaran a formular la promesa o el jurament. 

Honorables senyores i senyors, jurau o prometeu per la
vostra consciència i pel vostre honor de complir fidelment les
obligacions del càrrec de diputat o diputada del Parlament de les
Illes Balears amb lleialtat al rei, i de guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

Sra. Secretària primera...

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Aguiló i Bennàsar, Lourdes.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Aguiló i Fuster, José Ignacio.
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EL SR. AGUILÓ I FUSTER:

Promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alberdi i Castell, Rosa Maria.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antoni Alorda i Vilarrubias.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sense renunciar al dret a decidir del nostre poble, sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Francesc Antich i Oliver.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Francesca Lluc Armengol i Socias.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joana Barceló i Martí. 

Perdó, perdó. Al final, perdonau.

Barceló i Milta, Gabriel

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sense renunciar al dret a decidir del nostre poble, sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Bauzá i Díaz, José Ramón.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Boned i Roig, Joan.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Borràs i Barber, Damià.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Bosch i Acarreta, Lourdes.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Bosch i Sans, Rafel Àngel.

EL SR. BOSCH I SANS:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cabrer i González, Margalida Isabel.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Camps i Buenaventura, José María.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Camps i Casasnovas, Antoni.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Carbonero i Malberti, Jaume.
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Castro i Gandasegui, Carmen.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Costa i Serra, Pilar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Delgado i Truyols, Carlos Juan.

EL SR. DELGADO I TRUYOLS:

Sí, lo juro.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Duran i Cladera, Margarita.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Estarellas i Torrens, Antònia Maria.

LA SRA. ESTARELLAS I TORRENS:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ferrer i Ribas, Jaume.

EL SR. FERRER I RIBAS:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gijón i Carrasco, Álvaro Luís.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sí, prometo.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gómez i Pérez, Antonio.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Sí, lo juro.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jerez i Juan, Miquel Àngel.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maicas i Socias, Lluís.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Ferrer, Maria Virtudes.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Mayans, Esperança.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Per imperatiu legal, sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Martí i Llufriu, Joan Manel.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sense renunciar al dret a decidir de Menorca i les Illes
Balears, sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sense renunciar al dret a decidir del nostre poble, sí, ho
promet.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mercadal i Camps, Margarita Raquel.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Obrador i Guzmán, María Concepción.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Oliver i Sagreras, Isabel Maria.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Palau i Costa, Catalina.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pastor i Cabrer, Antoni.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Perelló i Jorquera, Antònia Maria.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pons i Fullana, Maria Assumpció.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pons i Pons, Marc.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Prohens i Rigo, Margarita.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Riera i Martos, Maria Núria.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Rita i Larrucea, Maria Cristina.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Rubio i Aguiló, Fernando.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Salom i Coll, Maria.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Santiago i Rodríguez, Fina.

LA SRA SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sanz i Benejam, Alejandro.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí, lo juro.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sbert i Muntaner, Federico Antonio.

EL SR. SBERT I MUNTANER:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Serra i Cabanellas, Margalida.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Serra i Ferrer, Vicent.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sugrañes i Barenys, Maria Misericòrdia.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Tadeo i Florit, Santiago.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Tarrés i Marí, Xico.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Thomàs i Mulet, Vicenç de Paül.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Torres i Cabañero, Carolina.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Torres i Cardona, Josep.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joana Barceló i Martí.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antoni Diéguez i Seguí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pere Palau i Torres.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Eulàlia Llufriu i Esteva. Sí, ho jur.

EL SR. PRESIDENT:

Per la present, idò, queda constituït el Parlament de les Illes
Balears. Aquest acte serà comunicat al rei, al president del
Govern de la comunitat autònoma en funcions, als presidents
del Congrés i del Senat i al president del Govern de la nació.

I, si els integrants d’aquesta cambra m’ho permeten, voldria
dirigir-los unes breus reflexions, unes breus paraules.

Molt Hble. President en funcions, honorables consellers i
conselleres en funcions, honorables diputats i diputades,
digníssimes autoritats, ciutadans i ciutadanes. 

Com no podia ser d’altra manera voldria expressar en
primera instància el meu agraïment més profund a tots els
membres del Grup Parlamentari Popular; de nou heu depositat
la vostra confiança en la meva persona. Aquesta ha estat la
quarta vegada que els meus companys m’han proposat per
presidir aquesta cambra, una circumstància que m’ompl
d’orgull. Podeu estar ben segurs que quan vaig començar en
aquest món de la política mai no m’hagués pogut imaginar
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poder arribar a aquesta fita. Esper fer-me mereixedor d’aquest
honor.

A la resta dels grups de la cambra els vull manifestar la
meva intenció d’intentar aconseguir com a mínim el seu
respecte. No ho faré només amb paraules, sinó amb gests i
sobretot amb la meva feina diària.

M’agradaria també dir unes paraules de benvinguda a tots
els senyors i les senyores diputats i diputades que s’estrenen en
aquesta legislatura. Els anim a fer molta de feina i a gaudir
d’aquesta extraordinària oportunitat de servir els mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterencs des d’aquests escons.
Heu de saber que tendreu en aquesta presidència una mà estesa
sempre. Aquest mateix missatge el vull fer arribar als altres
membres més veterans de la cambra, estic segur que aportareu
la vostra valuosa experiència als importants debats que tindrem
els propers anys. 

També em vull referir als integrants de la Mesa d’aquest
Parlament, amb els quals hauré de fer feina de forma més estreta
i propera. Sé que tots posareu el millor de vosaltres mateixos
perquè puguem fer funcionar aquest Parlament, amb grans dosis
de consens sorgides, això sí, d’un diàleg més necessari que mai.

Ara fa vuit anys vaig viure aquesta mateixa experiència, em
vaig trobar en aquest mateix lloc. He de reconèixer, això sí, que
aquell nomenament va ser més sobtat que el d’avui, llavors era
també batle de la meva ciutat, Inca, i em vaig comprometre a
complir amb una premissa que havia aplicat a la batlia, sempre
havia actuat com un batle per a tots, sempre havia tengut les
portes obertes de pinta en ample per a tothom. Com a president
del Parlament vaig assumir aquest compromís. Els que vàreu
compartir legislatura amb mi podreu jutjar si ho vaig complir,
modestament diria que sí. Idò avui renov aquest mateix
compromís.

 Sé que en aquesta tasca podré comptar amb la implicació de
tots i cadascun dels funcionaris i les funcionàries d’aquesta
casa. Sempre m’han demostrat la seva professionalitat i lleialtat
al sentit màxim del Parlament. També esper que puguem
comptar amb la complicitat dels mitjans de comunicació a
l’hora de transmetre als ciutadans tot el que es debati en aquesta
sala; el paper que teniu com a interlocutors de la política és
fonamental en una societat democràtica madura com la nostra.

En el mateix dia que assumesc aquesta presidència, ja
anticip que la meva tasca anirà dirigida en primera instància a
aconseguir que el Parlament funcioni d’una forma més àgil i
moderna. No ens podem quedar aturats, ens hem de moure amb
la societat i aquesta sempre va un pas per davant de nosaltres,
els polítics. Per aconseguir aquest objectiu tendrem en el nostre
favor un nou reglament, que malgrat haver estat aprovat a les
acaballes de la passada legislatura, ara tendrem la possibilitat de
desplegar amb tota la seva potencialitat. 

També vull anunciar la meva intenció d’obrir encara més les
portes d’aquest edifici, la gent del carrer encara ara viu molt
allunyada del que succeeix a l’interior d’aquests murs. Malgrat
els grans esforços que tots els presidents i les presidentes del
Parlament han fet fins ara, el cert és que és necessària molta
feina per donar a conèixer aquesta institució. Ara bé, encara és
més necessari crear els camins per aconseguir que els ciutadans
es vulguin implicar en el que passa realment aquí. Per això, en
primer lloc haurem d’aprendre a escoltar de ver i ho podrem fer
aprofitant les noves tecnologies. Aquest és el meu repte, és el
nostre repte. També hem de pensar que si realment volem
acostar-nos a les persones, ens hauríem de centrar en els
problemes que els ocupen i preocupen. I ho hem de fer xerrant
en el seu mateix idioma, de forma planera, clara i senzilla.

Senyores i senyors diputats i diputades, heu de saber que els
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs ens
demanaran, ens exigiran més feina i dedicació que mai.
Nosaltres tenim la gran responsabilitat de no decebre'ls, d’estar
a l’alçada de les seves demandes. Esper i desig que tots junts
puguem fer molt per a aquesta terra nostra que tots estimam tant
i per a tots els homes i dones que necessiten com mai que
lluitem per a ells. Des d’aquesta tribuna apel que facem un
esforç d’entesa i de diàleg, per damunt de les diferències que
ens puguin separar. 

A partir d’ara, em teniu a la vostra disposició. Sóc un
servidor més d’aquesta cambra i de la ciutadania. 

Moltes gràcies a tots i s’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. D’acord amb el
previst a l’article 149.2 del Reglament del Parlament s’ha
consultat amb els portaveus designats pels grups polítics amb
representació parlamentària i propòs per al càrrec de president
de les Illes Balears l’Honorable Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.

Té la paraula el candidat a president del Govern de les Illes
Balears per exposar el seu programa. 

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Bon dia a tots. Senyor president. Senyores i senyors
diputats. Digníssimes autoritats. 

Vull començar aquest discurs donant les gràcies a totes
aquelles persones que el passat dia 22 de maig varen anar a
votar perquè aquesta és la via que la democràcia ens dóna per
decidir el futur de la nostra societat i, en conseqüència, quantes
més persones l’exerceixin més legitimats estarem els que
ocupam aquesta cambra. 

I vull remarcar el meu compromís de governar tenint en
compte també tots aquells que no varen votar el Partit Popular
o que, tenint-hi el dret, varen decidir no votar; i també vull
expressar el meu agraïment a totes les persones que van
dipositar la seva confiança en el Partit Popular. Tampoc no vull
posposar el meu agraïment a tots els meus companys del Grup
del Partit Popular per haver-me proposat com a candidat per a
aquesta investidura. 

A ningú no se li escapa que vivim una situació complexa, un
moment crucial que requereix dels que ens dedicam a la política
una nova forma d’entendre-la i, per tant, de fer-la. Són temps de
canvi, és impossible continuar el mateix camí que tots dúiem
fins ara perquè fins i tot la forma de governar també ha canviat.
El que era bo abans ja no ho és ara. Per aquest motiu és
fonamental que tots els que ens dedicam a la política, ja sigui
dins l’àmbit nacional, autonòmic o local, siguem conscients
d’aquest canvi i hem d’impulsar nosaltres precisament aquest
canvi i ho hem de fer des del sentit comú i des de la sempre
obligada referència de la nostra societat, perquè sens dubte una
de les assignatures pendents que tots els que som aquí asseguts
en aquesta cambra tenim i no podem defugir és la de guanyar-
nos la confiança de les persones.

D’aquesta crisi econòmica, laboral i social ha de sortir una
nova classe política, una altra forma de dedicar-se a aquest ofici
tan digne i tan honorable que és el de vetllar pels interessos de
tots i el de treballar perquè senzillament les coses funcionin
millor per a tothom.

He parlat en moltes ocasions, i més endavant ho tornaré a
fer, de la importància de l’educació o de les mesures necessàries
per crear ocupació i millorar la situació econòmica de la nostra
comunitat, però, si m’ho permeten, vull, abans d’entrar a
explicar suscitament els eixos de la nostra futura acció de
govern, parlar d’una qüestió que també em preocupa molt
deixar clar avui aquí mateix perquè si important és el què -no hi
ha dubtes sobre aquest tema- també ho és el com. 

Sent conscient que aquests moments i aquesta legislatura en
particular són decisius per al futur d’aquesta terra no puc
plantejar el nostre treball des d’una altra posició que no sigui la
del consens. Faré tot el possible perquè aquests quatre anys
siguin de debò transcendents per als següents quaranta anys,
posant les bases en qüestions com ara l’educació, l’economia,
el territori o el turisme. És el que els ciutadans esperen de
nosaltres i no podem defraudar-los.

Hi ha qüestions que són d’estat i si així ho entenem tots no
ens costarà arribar a acords que ens permetin mirar el futur a
llarg termini amb optimisme i amb confiança perquè del que no
tenc cap dubte és que tots, cadascun de nosaltres, i amb les
nostres idees volem el millor per a les Illes Balears i tots
respectam el que varen expressar les urnes el passat 22 de maig.

I parlant d’aquests principis i valors, que pretenc que siguin
patents en el Partit Popular, no puc passar per alt tot allò que es
refereix a la política municipal, al municipalisme. He tengut el
privilegi i l’honor de ser el batle del meu poble, Marratxí, durant
sis anys i no veig una altra forma de fer política que la via del
municipalisme: proximitat, disponibilitat, vocació de servei,
sacrifici, honradesa. Aquests són els valors que exigiré a tots els
que m’acompanyin en aquest projecte, perquè si som aquí per
servir no pot ser d’una altra forma i ens podem equivocar en la
presa d’algunes decisions, és inevitable, perquè errar és
d’humans, però el que no admetré de cap manera és cap error en
l’exercici de la política en aquests valors als quals m’he referit.

Si volem que la societat confiï en nosaltres hem de guanyar-
nos la seva confiança dia a dia amb els nostres actes i amb els
nostres missatges, i això implica, per exemple, ser implacable
amb aquell que s’atreveixi a ficar mà a la caixa.

Aquest discurs té com a objecte exposar el programa
d’aquest govern, d’aquest candidat i del seu partit. I si m’ho
permeten els diré que esper no ser avorrit, però per descomptat
sí que seré predictible, no hi haurà sorpreses, ni cops d’efecte,
venc a dir el mateix que he dit durant tota la campanya electoral
i que està reflectit en el programa del Partit Popular. Potser,
apurant una mica l’anàlisi, la sorpresa pugui ser que
efectivament feim el que hem dit que hem de fer i si aquesta és
la sorpresa, doncs benvinguda sigui.

Les passades eleccions varen ser especialment importants
pel moment de crisi que viu la nostra societat. A Balears hi ha
desenes de milers de persones que no tenen feina i si bé esperam
que les xifres disminueixin en aquests mesos, gràcies a la
temporada turística, la veritat és que hem d’escometre reformes
estructurals. No podem ser superficials en l’anàlisi de la
situació. Aquests llocs de feina que falten no els pot crear
l’administració, ni ho ha de fer. Tots estam d’acord que els
crearan els empresaris, els grans, els petits i els mitjans
empresaris, i també els emprenedors, aquells que tenen
projectes i el coratge de dur-los endavant. Els record que
Balears és, sense cap tipus de dubte, una terra d’emprenedors.
Per això és imprescindible i urgent crear un escenari de
seguretat jurídica que deixi les normes clares i ofereixi
confiança als ciutadans perquè sàpiguen que el que està bé avui
també ho estarà demà, independentment de qui tengui la
responsabilitat de govern.
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Vull menys lleis i més senzilles en la seva aplicació i que
atorguin facilitats als que de debò ens han de treure d’aquesta
crisi. Als governs els correspon crear les condicions
institucionals i estructurals adequades perquè la iniciativa
privada es pugui desenvolupar.

El criteri en matèria econòmica ha de ser el de la
productivitat, o retornam a la senda de la productivitat o estarem
fent voltes al mateix, potser en sentit contrari, però al mateix en
definitiva. La iniciativa privada és la que ha d’estirar del carro
i ha de trobar en l’administració una gran facilitadora, una gran
dinamitzadora, una gran catalitzadora. Cal ajudar els empresaris
i els emprenedors, i el Partit Popular ho farà des del Govern.

Tramitarem en aquest parlament una llei d’ajuda als
microempresaris, similar a l’aprovada en el País Basc, i amb la
qual ells esperen crear 15.000 llocs de feina en els propers anys.
Amb aquesta llei es fonamentarà l’emprenedoria, es definirà el
concepte de microempresa, se simplificaran els tràmits
administratius, s’evitarà la competència deslleial, especialment
des de les pròpies administracions, i millorarem el finançament.

Es tracta d’un exemple del que és el nostre projecte, que
pretén treballar en tot cas i en tot moment amb els sectors
professionals, ja que no pot ser d’una altra manera. Per això la
promoció empresarial serà una de les nostres grans apostes en
aquest nou govern. No hem d’oblidar que les petites i mitjanes
empreses són les grans generadores de l’ocupació, prop del 85%
de qualsevol regió i, per tant, també del creixement econòmic.
En el nostre cas concret, segons el Centre de Recerca
Econòmica, el 99% del teixit empresarial són petites i mitjanes
empreses, ja que es tracta d’empreses de menys de 250
treballadors.

D’igual manera el nostre sistema d’R+D+I té un problema
d’eficiència que cal abordar, començant per l’existència de
múltiples organismes que haurien d’unificar-se i actuar d’una
manera transversal. Una millor connexió entre l’activitat del
centre d’investigació o de la mateixa universitat de les Illes
Balears i les necessitats socials i empresarials ha de constituir
una altra línia d’actuació principal. Però no n’hi ha prou amb
una acció puntual; per això vull un govern que sigui proper als
valors de l’empresa i de l’esperit emprenedor. Els autònoms, les
microempreses i les petites i mitjanes empreses representen
l’essència més genuïna de l’activitat empresarial emprenedora
de les Illes Balears. La flexibilitat, la diversificació i el
dinamisme d’aquesta categoria empresarial, juntament amb el
seu contacte directe amb la demanda i el seu potencial
vertebrador, les converteix en peces clau per a la recuperació
econòmica de les nostres illes.

Tots sabem la importància que té en la nostra economia el
turisme. Tot, d’una manera o d’una altra, gira entorn d’aquesta
activitat, i per això ha de ser tractada de forma diferencial. Com
a primer missatge vull comprometre’m que la nostra política en
matèria turística la farem de la mà del sector turístic. Cal
abordar una profunda reestructuració de la nostra oferta; hi ha
projectes molt importants que han d’arrencar ja d’una vegada
per sempre i donar beneficis a la nostra societat, i nosaltres ho
farem amb el sector, cercant el consens i escoltant els que més
saben.

El model del qual hem viscut durant tants d’anys no va
sorgir dels despatxos d’uns polítics, va sorgir de la visió i de
l’atreviment d’unes persones que van desenvolupar les seves
idees, i que per descomptat es van trobar amb un marc legal que
els ho va permetre. Ara, aquesta iniciativa privada ha de ser una
vegada més el motor d’un nou model que necessita, perquè la
competència es mou i perquè el turisme d’avui ja té poc a veure
o res amb el de fa uns anys i, no obstant això, la nostra oferta
continua essent massa semblant a la que era ja de fa bastants
d’anys. Consider imprescindible que sapiguem implicar-nos tots
en la creació d’aquest nou model, i que la cooperació pública i
privada sigui un fet en el dia a dia. Parl d’una transversalitat que
ens concerneix a tots, des de l’educació a l’agricultura, passant
per la seguretat o per la neteja dels nostres municipis, perquè les
coses funcionin en matèria turística ens hem d’implicar tots i ser
conscients que tots i cada un dels turistes que trien Balears per
passar les seves vacances són clients de tots.

Tal com diu el nostre programa electoral, revisarem la
legislació per desenvolupar i actualitzar la Llei general turística
i els plans directors sectorials de l’oferta turística, per adaptar-
los a les noves necessitats. Especialment important és la
supressió definitiva de les traves per a la millora dels
establiments derivades de legislacions exteriors, complexes,
disperses i obsoletes, per la qual cosa elaborarem un reglament
de condicions i classificació d’establiments turístics.

És públic i notori que al conjunt de les Illes Balears hi ha
algunes zones que a causa de la seva antiguitat i saturació
requereixen un tractament intensiu d’actualització de l’oferta,
per la qual cosa donam suport a aquest tipus de tractament a la
Platja de Palma, i en proposarem d’altres de similars a àrees de
Calvià, Manacor, Santanyí, Sant Antoni de Portmany i Platja
d’en Bossa, entre d’altres. No podem seguir ajornant aquesta
renovació estructural, que fa que els plans de
desestacionalització continuïn sent necessaris, però, si m’ho
permeten, passin a un segon pla, perquè el que és urgent ara és
definir el nostre producte, i la conseqüència de fer-ho bé serà
poder efectuar una millor promoció i, en conseqüència, obtenir
temporades més llargues basades en activitats turístiques
esportives, de congressos, culturals i patrimonials, i en el
turisme sènior, el turisme rural i el comercial, entre d’altres.

Cal definir el producte que s’ha de promocionar, qüestió en
què tant o més important és aquesta definició com els recursos
destinats a dur-la a terme, i en aquesta definició té un paper clau
el sector turístic.
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ParalAlelament tenim l’obligació, com a conseqüència de la
importància d’aquest sector a la nostra economia, d’invertir tots
els esforços necessaris per millorar-ne la productivitat. Això pot
aconseguir-se a través d’uns professionals formats, amb un
nivell d’exigència tal que la seva preparació els distingeixi i
reporti uns valors afegits dins el mateix sector. D’altra banda, i
perquè sigui així, als centres de formació en matèria turística
hem de potenciar la investigació i la qualitat dels seus estudis.
Això ha de convertir-los en centre de referència per a la resta
d’Espanya i, si escau, en pol d’atracció per als joves que
desitgin dedicar-se a qualsevol de les disciplines relacionades
amb el sector turístic. 

Però, en qualsevol cas, al llarg de l’ensenyament obligatori
és necessari potenciar aquelles matèries que milloraran la nostra
competitivitat, com és el cas de l’estudi de les llengües
estrangeres i, de manera transversal, fer present al llarg de tot el
currículum acadèmic la importància del turisme per a les Illes
Balears amb l’elaboració de plans de formació específics.

És clar que el que és urgent és solucionar la crisi econòmica,
amb solucions que permetin millores a curt termini. Per això he
parlat d’economia i de turisme per començar, encara que és
públic el meu compromís que aquesta sigui sobretot la
legislatura de l’educació, la legislatura de les autopistes de
l’educació. És una aposta que no donarà rèdit a curt termini,
però no obstant això és la que, si ho feim bé, ens garantirà a tots
el futur. 

Actualment a Balears el fracàs escolar comença aviat; als 12
anys el 25% de l’alumnat no està en el curs que li correspon;
només el 59,5% dels alumnes obté la titulació a l’edat que li
correspon i, de fet, als 17 anys gairebé el 40% no està
escolaritzat en cap estudi, i entre els joves de 20 a 24 anys
menys del 50% té els estudis secundaris de segona etapa, i
Balears és la comunitat amb la taxa més baixa d’alumnes que
poden accedir a la universitat. I així no hi ha futur. Així passa
que quan ve una crisi com l’actual els nostres joves no tenen
arguments per mantenir-se al mercat laboral, ni en el de Balears
ni en el d’enlloc, i tenim una taxa d’atur juvenil altíssima.

La voluntat del Partit Popular és apostar per un model
educatiu basat en la llibertat i en la qualitat. De fet vàrem ser el
primer partit polític que es va adherir al compromís de la
Plataforma per l’Educació del Cercle d’Economia, assumint uns
reptes de cara al futur que han de ser una obsessió d’aquest
govern i de tots aquells que el succeeixin. 

Per al Partit Popular la llengua té com a funció primordial la
comunicació i la millora de la participació social i la
convivència entre els ciutadans. La realitat de la nostra
comunitat, basada eminentment en el turisme, la necessitat de
preservar la nostra cultura pròpia i la pertinença a l’Estat
espanyol determinen la necessitat d’un model obert a la majoria
d’oportunitats per als nostres estudiants i professionals. Al
mateix temps volem un model funcional que aprofiti les
capacitats pròpies de la llengua materna de l’alumne en la seva
adquisició del llenguatge i possibiliti l’intercanvi de
coneixements al final de la seva etapa educativa. Estam
sensibilitzats i abordarem amb respecte els models lingüístics
convençuts d’aconseguir-ho, i per això apostarem decididament
per la implantació progressiva d’un model de centres
plurilingües.

Tal com recull el nostre programa, posarem la lliure elecció
de centre, i també implantarem un model lingüístic que permeti
als pares triar, entre les llengües oficials de la nostra comunitat
autònoma, la primera de les llengües vehiculars per a l’educació
dels seus fills, de manera que al final de l’etapa obligatòria els
nostres alumnes siguin capaços de dominar les nostres dues
llengües oficials, així com un idioma estranger d’acord amb el
marc comú europeu de referència, que ha de ser l’anglès.

També vaig anunciar en campanya que augmentaríem les
hores lectives a l’ensenyament primari, concretament una hora
més al dia en les assignatures instrumentals, per afermar el pas
de primària a secundària. Sé que no és una qüestió que per se
solucionarà els problemes que tenim, però també estic segur i
convençut que si no fomentam la cultura del treball i de l’esforç
no millorarem de cap manera.

Hi ha hagut èpoques en les quals era molt important millorar
les infraestructures educatives i som conscient que encara ens
queda feina per fer en aquest sentit, però també vull dir que,
sens dubte, la prioritat està posada avui en el que passa dins les
aules. Reforçarem socialment i potenciarem la figura del
professor i li oferirem veritables eines de formació continuada
perquè, si convenim tots en la importància del seu treball i la
seva repercussió per al futur dels nostres fills i, per tant, de la
nostra comunitat, seria absurd no potenciar la qualitat de la seva
formació perquè en el seu torn repercuteix en la dels seus
alumnes. Així mateix en la situació conjuntural econòmica
laboral en què ens trobam i per sortir-ne farem de l’educació un
veritable model del canvi econòmic i social. 

La formació professional és un element fonamental per
millorar els índexs de productivitat i de creació d’ocupació. Per
això, apostarem per un model de formació dual que combini de
forma simultània la formació a l’institut amb el treball a
l’empresa amb un nou contracte juvenil de formació.
Possibilitarem la flexibilitat horària en els centres de formació
professional per donar resposta a les necessitats dels alumnes i
apostarem també per un model flexible en l’adopció de vies i
passarelAles entre els diferents nivells formatius.

Així mateix establirem deduccions fiscals per als
treballadors que es reincorporin als sistema de formació
professional a fi de millorar les seves competències i
productivitat i ampliarem l’oferta pública de les titulacions de
grau mitjà i superior com a instrument motor del
desenvolupament socioeconòmic i cultural de les Illes Balears
fins a convergir amb els índexs proposats per la Unió Europea.

Quant a la Universitat, necessitam disposar-ne d’una més
competitiva i internacional en què prevalgui l’excelAlència que
propiciï la formació, la investigació, la innovació i la retenció
del talent i que intensifiqui la colAlaboració entre el coneixement
i el món productiu. Per això, hem proposat dotar-la d’una oferta
acadèmica de qualitat adaptada a l’espai europeu d’educació
superior, ampliar-ne l’oferta de dobles titulacions amb
implicació del nombre de matèries específiques establertes al
pla d’estudis de grau en anglès i millorar-ne el sistema de
finançament potenciant els contractes programes amb una major
aportació de fons privats i promovent la transferència i la
transparència de coneixement al sector empresarial.
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Abans de seguir avançant en la meva exposició i de parlar
d’altres qüestions, vull reiterar el meu compromís en aquesta
matèria. Res no serà millor d’aquí a uns anys si entre tots no
aconseguim millorar l’educació. No veig un futur millor sense
una millor educació, per això és un dels grans objectius que
tenim per a aquesta legislatura i ha de veure’s reflectit en una
baixada important de les taxes i dels índexs de fracàs i
abandonament escolar i la d’alumnes que repeteixen curs o
accedeixen a la Universitat, perquè apostar per l’educació, sense
cap dubte, també serà apostar per productivitat en el futur.
Sense educació no hi ha futur i no hi ha millor inversió que
aquella que feim en educació. Per això reiter el meu compromís
i oferiment a aconseguir un acord d’estat en educació, per
marcar el full de ruta, no d’aquesta legislatura, sinó de les
properes dècades.

L’eix d’acció política del Partit Popular és i serà sempre les
persones i això es posa de manifest en serveis com els que es
refereixen a la salut i a serveis socials. Per cert, per molt que es
dubti, serveis que el Partit Popular no solament ha garantit, sinó
que també ha millorat, sobretot en moments de crisi en els quals
les polítiques socials, enteses com aquelles directrius,
orientacions i criteris destinats a la preservació del benestar
social de manera equitativa entre aquells grups de població que
més ho necessiten, adquireixen el veritable sentit de la seva
existència, desenvolupament i aplicació. 

La nostra proposta està basada en una sanitat humana i de
qualitat per la qual cosa els eixos centrals de la política sanitària
del Partit Popular versaran sobre atenció primària, atenció
hospitalària i atenció sociosanitària. Aquests són tres àmbits que
han d’anar units com un conjunt per atendre la persona, el
malalt, el pacient que necessita els millors professionals en
l’àmbit sanitari. 

Per fer que l’atenció primària, eix del nostre sistema de
salut, funcioni adequarem i millorarem la resolució i la cartera
de serveis apropant l’especialista als centres de salut. També
adequarem els recursos assistents amb l’objectiu d’aconseguir
el nombre òptim de targetes sanitàries per metge de família,
pediatre i infermeria. Per reduir les llistes d’espera aplicarem
criteris de transparència i agilitarem les proves complementàries
i no dubtarem a aprofitar l’infraestructura privada per millorar
l’atenció al ciutadà perquè la colAlaboració entre la sanitat
privada i la sanitat pública és imprescindible per aconseguir
l’excelAlència en la qualitat sanitària.

Continuaré aquest discurs parlant ara de la nostra aposta pel
sector primari. S’ha dit moltes vegades que es tracta d’un sector
estratègic, però la veritat és que el mateix sector no s’ha sentit
tractat com si tengués aquest valor. Ho vaig dir en campanya i
ho reiter aquí: el sector primari és fonamental per al projecte del
Partit Popular i per a les Illes Balears. 

Des de fa temps es diu del sector primari que és fonamental
perquè la nostra principal indústria, el turisme, tengui el
paisatge illenc una font d’imatges que aportin als nostres
visitants a percebre la diversitat de l’entorn de les Illes Balears,
reflectits a les seves collites, en un paisatge modificat per
l’home en gairebé tot el territori, però és veritat que aquesta idea
no es veu traslladada a les polítiques autonòmiques que s’han
desenvolupat a la nostra comunitat en els últims anys. 

De fet, la realitat ens mostra que cada vegada fora vila té una
població més envellida amb tendència a desprofessionalitzar-se
amb escasses excepcions i sobretot a convertir-se en una
agricultura residual. La globalització dels mercats, la falta de
consistència de la importància dels nostres productes, de la seva
qualitat, de la seva posició als mercats, de la seva promoció i de
la implicació en el seu consum dels altres sectors econòmics fan
que cada vegada sigui més necessari una forta implicació de
l’administració per ajudar els pagesos, les indústries
agroalimentàries i desenvolupar la seva activitat amb una certa
seguretat. 

Per això, des del Partit Popular hem establert una sèrie de
propostes perquè el sector primari de les Illes Balears tengui un
horitzó clar en el qual les polítiques agràries venguin dotades
dels recursos necessaris perquè realment siguin un dels sectors
estratègics de la nostra comunitat i perquè els homes i les dones
de fora vila que volen fer de fora vila la seva forma de vida
tenguin una seguretat i una estabilitat de cara al futur. 

Per exemple, crearem un programa d’ajudes i subvencions
destinades a la producció agrícola i ramadera gestionades més
eficaçment mitjançant el Fons de Garantia Agrària Pesquera de
les Illes Balears, el FOGAIBA, per impulsar el sector primari
amb el compromís del pagament de les ajudes el més aviat
possible i sempre dins l’any natural. 

També proposarem els canvis normatius necessaris per
impulsar els usos i activitats propis del sector primari, que a dia
d’avui es veuen totalment condicionats per normes restrictives
que propicien l’abandonament d’inversions i la pèrdua del valor
patrimonial de les finques rústiques. I prendrem mesures que
dignifiquin la vida del pagès, que contempli d’una forma global
la realitat del sector primari i estableixin les propostes de
viabilitat i futur a mitjà i a llarg termini.

Però és essencial, és el primer repte en aquest sector, que els
pagesos de Balears, els pescadors i els ramaders, se sentin
acompanyats, sentin que efectivament formen part d’aquest
sector estratègic i que hi ha un govern que així ho entén i que
actua en conseqüència. Per això vaig anunciar que hi haurà una
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, per
treballar mà a mà amb els professionals d’aquest sector. 

Quant al territori. Hi ha dues qüestions que són fonamentals
i inajornables. La primera és donar seguretat jurídica, i amb això
dic exactament això, no que es doni curs a la construcció,
perquè som ben conscients que això és part del passat i que és
un model que no volem per al futur, però sí que és necessari
donar estabilitat i seguretat en aquesta matèria. Per exemple,
aprovant una llei de sòl, que ha de ser una nova llei reguladora
de l’activitat urbanística de les Illes Balears. Som l’única
comunitat autònoma d’Espanya que no té llei del sòl, no tenim
una legislació pròpia en matèria de classificació, ús i gestió del
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sòl. I torn a reiterar la meva voluntat d’arribar a acords d’estat
amb totes les forces polítiques, ja que és de vital importància
que també en això ens puguem posar d’acord de cara al futur.

Així mateix el compromís amb el medi ambient i la
conservació del nostre patrimoni natural és un dels eixos
principals del nostre programa de govern. Crec que una política
mediambiental eficient passa primerament per establir una
comunicació fluïda amb tots els agents que hi estan implicats,
de manera que les accions que s’hagin de dur a terme comptin
amb el consens de tots, ja que d’aquesta manera podrà garantir-
se amb major grau l’estabilitat de projectes que es puguin posar
en marxa. És necessari establir un marc legal unificat, clar i
senzill, que permeti una tramitació àgil, impedeixi l’arbitrarietat
de la presa de decisions i converteixi el ciutadà en un agent
compromès amb la protecció mediambiental.

I com a darrer bloc d’aquest discurs, els vull parlar de la
reforma que necessita l’administració. Vull començar fent una
referència als funcionaris, tantes vegades criticats, al meu
entendre injustament, perquè si en el nostre sistema
administratiu hi ha duplicitats no és culpa de cap funcionari,
sinó més aviat d’alguns polítics; perquè si en el nostre sistema
passa això, és com a conseqüència del que ha passat en el
passat. 

Crec que som tots davant d’un repte apassionant, cal canviar
moltes coses perquè tot vagi millor, i certament hem de
reinventar una administració més àgil i menys onerosa per als
nostres ciutadans, una administració moderna, eficaç i eficient,
en la qual el que es pugui fer per un euro no es faci per tres.

El meu compromís és llevar tot el que sobra i fer una
política des de l’austeritat, de manera que el que pugui fer un
treballador no ho facin cinc. Per cert, la mateixa austeritat que
apliquen milers de famílies que no arriben a final de mes. S’han
acabat els dispendis, s’han acabat els luxes, vull un govern que
estigui al carrer i que senti dia a dia que està per servir. Vull
menys alts càrrecs, menys cotxes oficials, menys despeses de
representació, menys dietes i més treball. 

Qui pugi a aquest vaixell sap que aquestes són les
condicions i que haurà de signar un compromís de transparència
que no deixa cap tipus de lloc als dubtes. Així que si algú pensa
que l’administració és un bon lloc del qual servir-se, es trobarà
amb un president inflexible, que des d’aquest moment li diu que
aquest no és el seu lloc.

Per acabar, vull una vegada més posar l’èmfasi que no
només és important el fet de transmetre avui aquí quins seran els
eixos de l’acció de govern del Partit Popular, sinó també és
important el com, quina serà la cultura d’aquest nou govern i
com ho farem. 

Insistesc que des del primer moment cercaré el consens i
treballaré amb pactes d’estat en matèries de turisme, educació,
seguretat jurídica i territori. Construirem tots junts les bases del
desenvolupament de la nostra societat, un desenvolupament que
ha de tenir en compte les persones i el territori, que es faci
d’acord amb els nostres valors i respectant en tot moment el que
som i la nostra cultura.

Així que abans d’acabar, vull felicitar-los a tots per la
confiança que han obtingut de la societat en la seva condició de
diputats i expressar-los la meva confiança que tots treballarem
perquè a les Illes Balears es visqui d’aquí quatre anys molt
millor que ara, perquè superem aquesta crisi i posem les bases
de desenvolupament econòmic, laboral i social. 

El meu compromís és fer una gestió pública responsable, la
reducció de la despesa de les administracions, la cancelAlació de
qualsevol despesa supèrflua, la reducció del personal mitjançant
l’amortització de llocs. Tot això encaminat a abaixar els
impostos i a dinamitzar l’economia. 

I governar en llibertat, les persones han de ser l’eix de
l’acció política. Cap interès ideològic o partidista no pot estar
per damunt de la llibertat i la dignitat de les persones. Per això
la nostra acció de govern es basarà en la llibertat i no en la
imposició. I davant la corrupció hem de dignificar la política a
les illes. Certes persones i fins i tot partits, han abusat de la
confiança dels ciutadans en benefici propi. No admetré ni un sol
cas més perquè no podem donar ni una passa més enrera en el
camí per guanyar-nos la confiança de les persones. Hi ha molta
feina per endavant i hi ha dipositada en aquest govern i en
aquest Parlament una gran esperança perquè les coses canviïn
i que canviïn cap a millor. 

Senyores i senyors diputats, em tenen a la seva disposició
per treballar tots junts per al futur de la nostra terra, per fer que
les Illes Balears tornin a ser una comunitat pròspera que lideri
els indicadors de creixement econòmic i de benestar i perquè
Balears torni a ser la referència que va ser en un moment donat
en matèria econòmica i en matèria turística.

Moltíssimes gràcies. Bon dia, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. José Ramón Bauzá. 

Acabada la intervenció del candidat, se suspèn la sessió fins
demà a les dotze, quan ja  hauran transcorregut 24 hores.

Moltíssimes gràcies.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / Fascicle 1 / 14 i 15 de juny del 2011 23

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma



 

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2011 Núm. 2/Fascicle 2
 

Presidència
del Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés

Sessió celebrada els dies 14 i 15 de juny del 2011 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Debat d'investidura del candidat a President de les Illes Balears fascicle 1



26 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / Fascicle 2 / 14 i 15 de juny del 2011 

 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia. Un cop transcorregudes les vint-i-quatre hores
de la intervenció de la sessió d’investidura recomença la sessió,
i aquesta presidència manifesta que la votació es durà a terme
aproximadament, crec, sobre les tres, tres i mitja, d’acord amb
el previst a l’article 149.3.6è del Reglament. 

Intervencions dels grups parlamentaris de major a menor, el
grup del qual forma part el candidat del Govern intervendrà en
darrer lloc. Trenta minuts cadascun. 

Per començar té la paraula pel Grup Parlamentari Socialista
el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER.

Senyor president. Senyores i senyors diputats. Les eleccions
autonòmiques del passat dia 22 de maig han dibuixat un nou
mapa polític a les Illes Balears que presenta una sòlida majoria
del Partit Popular, una majoria de trenta-cinc diputats com mai
no l’havia tenguda, això suposarà que el Sr. Bauzá surti investit
avui d’aquest parlament com a nou president del Govern. Li
vaig donar l’enhorabona només saber el resultat de les eleccions
i la hi tornaré a donar avui després de rebre la confiança de la
majoria d’aquest parlament.

D’entrada li vull oferir la nostra voluntat d’acord, estic
convençut que en temps difícils com els actuals es necessita més
que mai aquesta voluntat per part de tothom. Això no vol dir
que no facem la nostra feina d’oposició, però des del Grup
Socialista tenim clar que vivim en temps en què l’accent s’ha de
posar en la suma i no en la resta, ho vàrem practicar en el
Govern i ho procurarem des de l’oposició. 

Ja sé que vostè té majoria suficient per no necessitar ningú
per governar, una majoria ben legítima, però els acords seran
igualment necessaris perquè la ciutadania ens ho exigeix, a
vostè com a govern, a nosaltres com a oposició. A vostè, Sr.
Bauzá, li tocarà promocionar-los i en aquest sentit vull recordar
que la grandesa de l’acord està a trobar espais comuns i per
suposat implica responsabilitat i generositat per part de tothom.
Pens que un país on el tercer problema de la gent són els polítics
tots plegats tenim l’obligació d’apostar més pel consens i la
colAlaboració i manco per les tàctiques destructives i els
enfrontaments estèrils. Moltes persones estan decebudes dels
polítics i de les iniciatives polítiques. 

La crisi econòmica ha fet que molts de ciutadans interpretin
que qui marca el rumb de les institucions no són els polítics sinó
els mercats, ho demostra el fet que sigui quin sigui el color
polític del partit que ha gestionat la crisi a tots els països
d’Europa tots són castigats electoralment. La resposta a la crisi
ha suposat que els governs de tots els colors polítics hagin pres
mesures que exigeixen molts sacrificis als que precisament no
tenen res a veure amb l’origen de la crisi, les persones de classes
populars i mitjanes, les persones amb més dificultats. La crisi ha
provocat un trasbalsament dels sistemes econòmics i socials i
d’aquesta maniobra forçada els més perjudicats són els de baix:
aturats, treballadors, pensionistes, gent jove i famílies de les
classes més humils i de la classe mitjana.

Vivim un canvi d’època que de moment es manifesta en
forma d’atur massiu i enfosqueix el futur de moltes persones
joves. Un canvi d’època on la manca de regulació internacional
dels grans poders financers ha provocat la major crisi
econòmica dels darrers vuitanta anys amb nefastes
conseqüències que ofeguen la cohesió de moltes societats, i ara
no basta recollir els trossos d’una economia que ha explotat per
manca de regulació, també és necessari contenir els efectes dels
guanys immoderats i crear nova economia i eines de cohesió.

Fa falta donar seguretat, però en un sentit ample. Seguretat
a la gent davant uns moments en què els canvis succeeixen tan
de presa que creen inseguretat per a tothom, i això no es fa amb
estats o administracions fluixes, perquè no ens enganyem, si la
cosa pública no fa d’àrbitre hi fa la part més poderosa del
mercat i aquesta no pensa ni en la resta del món empresarial, ni
en l’interès general, ni en la cohesió, ni en la igualtat. És evident
que una gran part de les noves polítiques, que al meu entendre
necessiten, no depenen d’aquest parlament i és en altres
instàncies on s’han d’arbitrar les solucions, però també és ben
cert que des d’aquí es poden fer moltes coses.

Arribat en aquest punt he de manifestar que entenc que la
gent jove protesti i demani més cohesió social i més
transparència. Jo mateix i el meu grup estam convençuts que
sortir bé de la crisi implica un gran esforç de cohesió social i de
defensa de l’estat del benestar, que d’entrada s’ha traduir en la
creació obstinada de llocs de feina, en la lluita contra l’atur i en
la millora de l’economia, però que no pot deixar de banda totes
aquelles polítiques que fomenten la igualtat social, com per
exemple les polítiques de benestar, les de salut, les d’habitatge
o aprofundir en polítiques fiscals progressives que facin que
paguin els que més tenen i que l’esforç sigui més solidari.
També estic convençut, tal i com ja he dit, que la manca de
regulació que ho deixarà tot en mans del mercat no sols no
arregla la situació sinó que com hem vist l’empitjora. I en
paralAlel estam convençuts que és ben precís aprofundir en
fórmules de transparència i participació. 

Un canvi d’època que a més demana, des del meu punt de
vista, unitat d’esforços, un gran esforç de coordinació entre
institucions. En aquest sentit és molt important unir esforços
amb el Consell de Mallorca, el de Menorca, el d’Eivissa i el de
Formentera, governs propers de cada illa, i amb els ajuntaments.
Un canvi d’època que demana respostes de país, demana que els
governs facilitin la suma de voluntats. I amb aquest precepte
com a referència durant el passat mandat he posat el major
èmfasi en el Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió
social, un pacte de disset acords sectorials signat amb
empresaris i sindicats que respon a aquesta voluntat de
“governança”, d’utilitat i de país. Un pacte útil que ha tengut la
seva translació en partides pressupostàries, un pacte que
configura un bon full de ruta que vostè, Sr. Bauzá, té a la seva
disposició. Seria positiu per a aquesta comunitat autònoma que
vostè el continuàs utilitzant perquè és el resultat de molta feina
feta de concertació i una passa important en la cultura de remar
tothom en la mateix direcció, empresaris, sindicats i
institucions. Cregui’m que quan les iniciatives del Govern
compten amb el suport d’empresaris i sindicats tenen la garantia
d’un major i millor impacte social i la garantia de molta més
cohesió i transparència.
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Vull aprofitar l’avinentesa per agrair ben sincerament la
colAlaboració lleial i participativa de tots els agents
socioeconòmics i altres colAlectius que han estat al peu del canó
durant aquests temps extremadament difícils. En la tasca de
govern sobre la crisi he hagut de prendre decisions que no
sempre tenien garantit el resultat desitjat i sobre les quals
apareixien dubtes més que raonables, idò, he de confessar amb
gratitud i amb orgull que mai no m’he sentit sol, sempre he
tengut devora el suggeriment i l’aportació d’aquests colAlectius
i de les persones que hi estaven al capdavant, persones amb les
quals, com és natural, no forçosament compartíem afinitat
ideològica, la qual cosa fa encara més meritòria aquesta
colAlaboració. Que consti en acta el meu profund reconeixement
a totes elles i el meu desig que colAlaborin amb el nou govern
almanco amb la mateixa lleialtat i eficàcia que ho han fet amb
el meu.

Per tant, Sr. Bauzá, com els atletes que corren proves de
relleu, li pas el testimoni d’un engranatge de “governança” i de
consens socioeconòmic que ens ha estat molt útil i que des del
meu punt de vista li pot ser igualment útil a vostè. Esper que la
seva cursa, si agafa el testimoni, sigui molt profitosa.

I ja que parlam d’acords, en la campanya electoral, tant
vostè com jo mateix, hem argumentat sovint la necessitat
d’arribar a acords polítics i socials en alguns temes del més gran
interès per a les persones de la nostra comunitat. Educació i
turisme han estat dos dels principals àmbits on crèiem necessari
aquest acord, fins i tot sectors significatius del món econòmic
i els mateixos sindicats s’han referit a la ineludible necessitat
d’un gran acord polític i social en educació i en formació. Dues
visions totalment respectables amb alguns punts comuns i
d’altres divergents que han de ser objecte d’anàlisi. Per altra
banda, tothom coincideix que per a una comunitat com la nostra
la continuïtat de certes polítiques turístiques, més enllà del
relleu de govern, resulta molt aconsellable i com vostè sap
turisme i educació són, ara per ara, elements bàsics per reforçar
el nostre capital econòmic i humà, elements bàsics per crear una
economia més sòlida i més i millors llocs de feina. 

Per tant, li vull manifestar que el meu grup manté la mateixa
opinió que en campanya electoral i està disposat a treballar per
arribar acords també en aquests dos àmbits. En turisme, des del
meu grup, continuarem donant suport a la modernització de
zones i establiments turístics i a l’eliminació de places
obsoletes, com ja hem iniciat amb el Pla Renove, la Llei
d’inversions i el Decret de classificació hotelera -dues normes
consensuades amb el sector- i amb projectes com el de la Platja
de Palma o futurs de la Platja d’en Bossa i de Sant Antoni
d’Eivissa. De fet, ara mateix són moltes les solAlicituds de
reformes registrades a la Conselleria de Turisme per
modernitzar establiments, una iniciativa que, per altra banda,
serà de gran ajuda a un sector amb tantes dificultats com el de
la construcció. La rehabilitació ha de ser molt beneficiosa per
trobar noves sortides en aquest sector, així com també ho ha de
ser mantenir la política d’habitatge per a aquelles persones que
tenen més dificultats.

També coincidim, tal i com he expressat a la campanya
electoral, en què s’ha de reformar la Llei general turística per
continuar facilitant la reforma de zones i eliminar burocràcies
que dificulten les inversions. Alhora cal donar suport a
productes turístics concrets i sobretot a noves plataformes
tecnològiques, un aspecte sobre el qual s’ha treballat durant
aquests darrers anys.

Per altra banda, en formació turística trobarà també feina
feta, per exemple, es trobarà amb un centre de referència a
nivell nacional. No vull deixar d’esmentar que en matèria de
turisme també és molt important activar el recentment creat
comitè de rutes dels tres aeroports, eines que ens han de
permetre participar en la gestió aeroportuària tan important per
a la nostra principal activitat. També ens han de permetre
aprofundir en la millora del transport aeri cercant noves
fórmules d’obligacions de servei públic que corregeixin els
problemes que pateixen els ciutadans de les illes de Menorca i
d’Eivissa. 

Tampoc no vull deixar de dir que hi ha un tema que em
preocupa: el territori. Hauríem d’anar ben alerta que noves
ofertes no tenguin impactes negatius sobre el territori perquè a
més de la necessitat de conservar els perfils paisatgístics del
nostre país com a signe d’identitat, cada pam de territori mal
ocupat és una oportunitat econòmica que negam als nostres fills.
El paisatge acurat i protegit és el nostre principal negoci a llarg
termini. El patrimoni natural és la nostra principal riquesa i la
més indispensable eina de promoció. Aquí no podem actuar
amb la mirada curta perquè és un error que alguns governs ja
han comès a la nostra terra i que s’ha demostrat inapropiat per
a un desenvolupament turístic sostenible. Dit això, també vull
manifestar que en aquesta terra ja és ben hora que es pugui dur
a terme o fer un gran pacte sobre territori.

En matèria d’educació efectivament es necessita un gran
pacte social i polític, un gran pacte que reclamarà generositat
per encabir les diferents postures. Aquesta és una matèria de
primer ordre per al desenvolupament personal de la nostra gent,
per a l’economia i per a l’aplicació del principi d’igualtat de la
nostra societat. Tothom, hagi nascut a la casa on hagi nascut, ha
de poder tenir les mateixes oportunitats, tothom. Per tant, ens
trobarà en totes les iniciatives per a l’èxit escolar, sempre que
no impliquin processos de segregació social, lingüística o de
gènere. En aquest sentit vull expressar que per a nosaltres són
bones mesures donar més autonomia als centres amb contractes
programes avaluables, més força per als directors, més suport
als mestres, més impuls a la tercera llengua, al programa
d’escoletes i més implicació de tota la comunitat educativa,
entre d’altres temes.

Un capítol a part mereix la formació professional, l’hem de
continuar reforçant perquè és una eina bàsica per millorar la
nostra aposta econòmica i la integració de la formació reglada
i la professional és un bon camí que en aquesta comunitat ja
s’ha iniciat. La millora de la formació professional, l’escola
d’adults i les línies de segona oportunitat en molts casos són la
connexió indispensable entre un treballador en atur i un lloc de
feina. En totes aquestes matèries es trobarà feina feta,
principalment en l’esforç que hem fet en la construcció
d’infraestructures educatives. També trobarà feina feta en
polítiques actives d’ocupació i en l’aposta per la recerca, el
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desenvolupament tecnològic i la innovació, sector clau per a la
millora de la nostra competitivitat.

Amb relació a l’administració nosaltres hem defensat la seva
racionalització i una major eficiència. En aquest sentit també
trobarà feina feta amb la participació de molts de colAlectius de
la nostra societat. Des del meu grup defensarem una
racionalització de les administracions públiques amb la idea de
dotar-les de més agilitat i fortalesa per tal que continuïn
garantint amb eficàcia l’interès general, la igualtat i la cohesió
social; una administració que ha de continuar donant passes en
favor de la transparència i la participació de la ciutadania. Des
de l’oposició farem especialment feina en tots els àmbits
relacionats amb la recuperació econòmica i també amb les
polítiques socials perquè és important superar la crisi, però
superar-la bé, sense que ningú no ens quedi a la cuneta. 

Però avui no és dia per tocar totes les tecles, temps hi haurà
en els propers mesos. En polítiques socials hem deixat ben clar
el nostre plantejament durant la legislatura passada i al nostre
programa. En aquest punt només em vull referir al tercer sector,
un conjunt d’entitats sense ànim de lucre que creim que cal
reforçar ja que són un bon aliat per oferir serveis de qualitat a
bons preus i creadors d’ocupació. 

Ara mateix em vull referir a un altre tema també de vital
importància: el finançament. És un fet que aquesta comunitat
durant massa temps ha estat maltractada pel que fa al
finançament, vull recordar que estàvem 21 punts per sota de la
mitja. També és veritat que en aquesta legislatura hem donat
passes importants de millora amb un nou sistema i millors
inversions de l’Estat. Ho hem viscut any rere any. Però també
és cert que enguany tenim dificultats per rebre l’avançament que
ens correspon de la partida del fons de competitivitat i el retard
d’algunes inversions de l’Estat, hi ha un compromís de trobar
una solució, però encara no s’ha materialitzat. Per tant, vull
deixar clar el compromís del Grup Socialista i el meu personal
per continuar exigint solucions al Govern de l’Estat.

Per altra banda, d’acord amb l’Estatut, l’any 2014 com a
màxim haurà d’estar aprovat el nou règim especial, serà una
eina clau per palAliar els problemes que crea la insularitat i per
assegurar inversions en economia productiva, tema fonamental
per poder crear ocupació. En conseqüència, també en aquest
tema podem treballar d’acord per tal que les Illes Balears
puguin negociar amb Madrid des d’una posició de consens
intern. En l’àmbit legislatiu em vull referir a dues lleis: la Llei
del sòl i la Llei d’igualtat. Totes dues tenen molta feina feta, per
tant també estam oberts a parlar-ne.

Ara permeti’m que faci unes pinzellades a l’estat de la
comunitat que vostè rebrà i gestionarà perquè dissabte proper,
Sr. Bauzá, quan prengui possessió del càrrec, vostè serà el
president d’una de les comunitats autònomes on ha davallat més
l’atur de tota Espanya i per suposat li desitj que continuï en
aquesta línia en el seu mandat. Encara tenim 74.000 aturats,
però la tendència és de restar atur mes a mes i això és important,
duim sis mesos consecutius davallant atur. 

La dada més recent disponible situa l’atur en la nostra
comunitat autònoma en un 14% i ja sé que parl del mes de maig,
però altres economies turístiques, com és el cas de Canàries,
València, Andalusia o Múrcia, no davallen del 20. Aquest ha
estat un mandat de dificultats extraordinàries. Als pocs mesos
d’estar al Govern comprovàvem com els indicadors econòmics
s’alentien, a mitjan del 2008 tot va començar a empitjorar i en
el 2009 la crisi tocava fons amb un rossegall d’atur d’empreses
amb dificultats i de famílies amb hipoteques a les quals no
sempre podien fer front.

L’activitat econòmica es reduïa constantment i davant aquest
panorama vaig prendre amb el suport de l’entorn socioeconòmic
a què he fet referència una decisió important: a la vista de la
caiguda de la inversió privada calia accelerar la inversió pública
a fons. Hem invertit 3.000 milions d’euros que avui són aquí en
forma d’escoles, de centres de salut, de centres de dia, de noves
instalAlacions hospitalàries, de rehabilitació d’habitatge,
d’infraestructures de transport, de millores per a l’oferta
turística, de rellançament de centres d’innovació, d’ajudes a les
persones dependents i tants d’altres avanços socials per a la
ciutadania. Això ens ha conduït avui a una millora de les nostres
infraestructures socials i a mantenir, segons els nostres nombres,
devers 40.000 llocs de feina. Si no ho haguéssim fet ara
probablement estaríem en taxes d’atur més elevades. 

I, on som ara? Des d’on prendrà vostè el relleu el proper
dissabte? Per suposat, queda encara molt de camí per fer i molts
d’obstacles per superar, però ja anirà pel camí de la recuperació
econòmica perquè les xifres en negatiu ja les hem convertit en
xifres en positiu, moderades, però en positiu. Ja hem vist com
l’atur de créixer ha passar a reduir-se, encara que moderadament
i encara que ens quedi molt de camí per recórrer.

Idò pel que fa al creixement econòmic també anam pel bon
camí. L’any 2009 ens va deixar en xifres negatives de
creixement exactament un menys 2,7, però enguany està previst
un creixement de l’entorn de l’1 en positiu. Altres indicadors
milloren igualment.

Miri, durant el primer trimestre d’enguany, és a dir,
temporada baixa, la recaptació global de tributs ha augmentat un
12% molt per damunt de la mitjana estatal, l’IVA ho ha fet en
un 40%, i aquesta és la prova més evident que l’activitat
econòmica es recupera. Encara romanen greus dificultats, més
de 70.000 aturats, entre els quals, gran part de joves i un 60% de
treballadors del sector de la construcció, és un problema
important. 

És un problema important la situació de com es troba el
sector de la construcció i és un problema molt important per
impulsar la nostra economia la manca de crèdit. No obstant
això, som una de les comunitats autònomes més ben
posicionades per a la recuperació econòmica, tal i com afirma
la Fundació BBVA. Això és gràcies al sector serveis, molt
diversificat, a la recuperació turística i a l’impacte de les
inversions públiques, però això de cap de les maneres no ens pot
despistar de continuar aplicant les reformes necessàries que
donin més solidesa a la nostra activitat econòmica.
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I ara, Sr. Bauzá, aprofitaré la circumstància per parlar
igualment de l’economia pública, des de les finances de la
comunitat autònoma. Aquest matí hem celebrat un consell de
Govern per tancar els comptes del 2010, hem avançat dos mesos
aquesta feina. Trobarà tots els números damunt la taula. És
veritat que es trobarà amb un deute important, però afrontar
grans inversions en temps en què l’economia privada estava
aturada i mantenir l’estat del benestar afrontant caigudes
d’ingressos del 30%, són la seva explicació. 

També trobarà unes línies en política d’austeritat que el meu
govern ha fixat en els darrers tres anys, per exemple, la reducció
de més de 300 milions d’euros en el pressupost del 2010 que
suposa un retall del 10% i que al primer quadrimestre
d’enguany la despesa pública a les Illes Balears s’ha reduït un
7% mentre que la mitjana espanyola ha augmentat un 5%. En
paralAlel, és un fet que hi ha problemes a la Tresoreria Pública,
ben igual que a totes les administracions autonòmiques motivats
-com he dit- per una caiguda molt important dels ingressos.

Per fer front a aquesta dificultat deixam enllestides
operacions de crèdit per donar liquiditat al nou govern i facilitar
el pagament a proveïdors. Aquestes dificultats se superaran
quan es tenguin les liquidacions corresponents als anys 2010 i
2011 i que com és preceptiu es faran efectives el 2012 i el 2013.
Tenint en compte l’evolució de l’economia balear, segons les
previsions que tenim, les liquidacions suposaran una aportació
extraordinària de 400 milions d’euros.

És ben cert que vostè haurà de prendre decisions difícils en
un context de dificultats financeres. Seran decisions almanco
igual de difícils que les que m’ha tocat prendre a mi.

Ja per anar acabant, no puc concloure aquesta intervenció
sense fer una referència a l’ètica de la política. Mirin, la passada
legislatura haurà registrat, com totes, llums i ombres, però haurà
tengut una influència cabdal sobre la que comença ara: la
prevalença de la integritat política per damunt de la corrupció.

En alguna ocasió he dit que la legislatura valia la pena
només per haver marcat un abans i un després en temes de
corrupció política i, d’això, n’hauríem d’estar tots ben
orgullosos; orgullosos, però no baixar la guàrdia ni un minut.
L’honestedat personal dels polítics i la transparència en la gestió
pública són dos valors de gran cotització entre la ciutadania del
segle XXI. Els errors polítics, sobretot si són admesos, tenen
camí de tornada, però la corrupció en qualsevol de les seves
intensitats està definitivament proscrita, i això ho hem de tenir
clar més enllà de les anàlisis sociològiques sobre si la corrupció
afecta més un partit que un altre, ens ha de ser ben igual:
corrupció, mai més.

Aquesta és una flama que entre tots hem de mantenir i el
meu grup vol aportar la seva part, l’aprovació de la Llei del
sector públic i la de bon govern són uns bons instruments que
s’han d’aplicar i desenvolupar. Ens tindrà al costat per continuar
aprofundint en tot allò que vagi encaminat a reforçar
comportaments ètics, a dificultar males gestions i a oferir més
transparència i governs més oberts.

Senyores i senyors diputats, el prestigi de la política i dels
polítics està en hores baixes i s’ha de rescatar. De nosaltres no
només s’espera bona gestió, sinó també comportaments ètics i
nobles, s’espera més colAlaboració i manco brega partidista. 

Mirin, podem governar uns o altres, configurar majories més
àmplies o més ajustades, però si no tancam la bretxa entre la
societat i la política haurem fracassat tots. Haurem de continuar
treballant de valent en aquest aspecte ètic de la política que s’ha
de convertir en activitat constant. S’ha començat i s’ha de
continuar. I al mateix temps hem de ser absolutament més
permeables a les noves demandes socials de les generacions
emergents. Els nous temps així ho exigeixen.

Ja per acabar definitivament, els vull expressar el privilegi
que ha estat per a mi treballar per al meu país des de la
Presidència durant dues legislatures, no seré el portaveu del meu
grup, però en qualsevol cas, des d’allà on sigui, sempre em
tendran a la seva disposició per treballar per a les Illes Balears
i la seva gent. 

Vull aprofitar aquesta intervenció per acomiadar-me de tots
vostès. Aquesta serà la meva darrera intervenció en aquest
parlament. Sempre he intentat servir la ciutadania el millor que
he sabut; sempre he intentat ser respectuós amb tothom, però,
com que a vegades els debats han estat més encesos del que
toca, vull demanar disculpes si en alguna de les meves
intervencions he ofès algú.

Sr. President, senyores i senyors diputats, el meu agraïment
més sincer per a tots. 

Sr. Bauzá, ara li toca a vostè. Jo, com a president que he
estat, li desitj molts d’encerts; avui és la seva festa. Moltes
gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Ara passam la paraula al Grup
Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca,
té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Bauzá, els ciutadans de les Illes Balears han volgut que un
govern del Partit Popular regís el nostre país durant els pròxims
quatre anys, en aquest sentit la meva enhorabona, però, com
vostè va reconèixer ahir, també és cert que la majoria absoluta
de què gaudeix el Partit Popular no suposa cap patent per poder
fer i desfer sense tenir en compte el parer dels ciutadans,
sobretot dels que no han escollit aquest opció política i que
representen el 54% dels votants i el 73% del cens electoral.
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Malauradament, ja hem vist en aquesta terra altres presidents
que han confós el poder atorgat per les urnes amb una llicència
per a l’arbitrarietat i el presumpte delicte. Esperem pel bé del
nostre país que això no es torni a repetir.

No donarem suport, és evident, al candidat del Partit
Popular, els motius són coneguts, però si més no cal destriar-los
avui i aquí. 

Tots estarem d’acord que el primer repte és crear condicions
per generar llocs de feina i reactivar l’economia. En el seu
discurs d’ahir però, els seus anuncis varen ser decebedors, no va
concretar gairebé res i tot va quedar en el terreny de les
declaracions d’intencions. De fet, segurament és més
preocupant el que no va dir que el que va dir que faria. 

No obstant això, recollim el guant de les seves propostes de
consens: consens polític, però també amb els agents socials;
consens necessari entre d’altres coses perquè a Balears hi ha
90.000 persones que cada matí es queden a casa seva perquè no
tenen feina. Com he dit, ha de ser una prioritat de tots tornar
generar ocupació i millorar la nostra economia, però hi ha
diferències en com ho volem aconseguir.

Hi ha partits que anuncien clarament el que faran. La dreta
aposta per privatitzar serveis públics, fer macroprojectes
urbanístics a espais naturals, fer més autopistes, ser més
dependents del petroli, defensar l’energia nuclear i s’oposa a
posar taxes als impactes ecològics de l’activitat econòmica.
Això ja ho coneixem: ciment i especulació.

Després hi ha partits que tenen un discurs atractiu: l’estat del
benestar, els drets socials, el turisme de qualitat, però que a
l’hora de la realitat han allargat l’edat de jubilació, han retallat
les ajudes socials, allarguen la vida a les centrals nuclears -aquí,
per cert, hauríem de prendre nota d’Alemanya-, proposen
convertir la Platja de Palma en un macro resort caribeny o
imposen a Balears les taxes aeroportuàries més cares de tot
l’Estat. 

En matèria econòmica no hi ha cap fórmula màgica per
sortir de la crisi, però hi ha horitzons i camins molt diferents. El
nostre horitzó és millorar el nostre model econòmic per deixar
enrere el basat en el monocultiu del turisme, la construcció
desmesurada i l’especulació. 

En aquests moments, des de Balears, es dissenyen
programes informàtics per gestionar aeroports arreu del món,
llits d’hotel i llocs d’amarrament i es fan dibuixos animats que
es compren a Hollywood. A més, emprenedors d’aquí també
han obert empreses que fan pàgines web, ofereixen activitats de
turisme de natura, disseny de productes, agricultura ecològica
o fan produccions audiovisuals. L’economia social, el tercer
sector, també s’ha d’impulsar perquè crea llocs de feina i
qualitat de vida. Aquest és el model d’economia i
d’emprenedors als quals s’ha de donar suport.

Sr. Bauzá, serà capaç de governar donant suport a les idees,
la creativitat, la innovació i la recerca? Serà capaç de governar
sense tudar recursos? O tornarà al model de la construcció en
excés i la insostenibilitat en l’entorn?

De moment, els seus primers anuncis han anat contra els
nostres creadors culturals, contra la nostra indústria audiovisual
i contra el territori. Malament comença. 

Vostès volen fer desaparèixer la nostra llengua i en canvi la
nostra cultura és més viva, diversa i complexa que mai, té
exponents universals i també nous i van des d’Antònia Font a la
SibilAla, des de Maria del Mar Boned a la rica cultura popular,
d’Agustí Villaronga a Miquel Barceló, de Ramon Llull a
Baltasar Porcel, sense oblidar tots els joves creadors.
Naturalment -ho sabem- la nostra cultura també té amenaces. Hi
ha gent que ens voldria veure desaparèixer i ja no se n’amaguen,
però topen amb una realitat que és més potent del que es
pensaven: tenim una de les llengües més actives a internet de tot
el món, que rep reconeixements, exposicions, traduccions i
premis a tot el planeta i amb una demanda rècord de cursos de
català amb més parelles lingüístiques i més defensors que mai.

Senyors del Partit Popular, sabem de la nostra relació de
forces respecte de les seves, però des del PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca lluitarem des de tots els fronts per
barrar el pas a les seves intencions de reduir la nostra llengua a
una peça de museu. En aquesta batalla, ens hi trobarem i pot
estar segur el candidat el Partit Popular que farem tot el que faci
falta per salvar la nostra llengua i cultura de l’arraconament que
vostès pretenen.

Tampoc no els agraden els mitjans de comunicació públics
que compleixen la seva funció amb professionalitat i
independència, per això han anunciat que volen tancar
Radiotelevisió de Mallorca. Els molesten les televisions i les
ràdios en la nostra llengua i que fan un periodisme independent
de proximitat, que denuncien la corrupció; si tanquen
Radiotelevisió de Mallorca no només estaran callant una veu
independent i en la nostra llengua, també estaran enviant a l’atur
a més de cent professionals i estaran ofegant tot un sector
econòmic, la indústria audiovisual d’aquest país, que té un gran
potencial. Realment creu que és una bona mesura en moments
de crisi?

Així com parlam de llengua i cultura, també podem parlar
de protecció del territori. Ahir vostè poques coses ens va dir,
però la intenció expressada mitjançant els mitjans de
comunicació de recuperar projectes urbanístics que amenacen
espais naturals protegits aquesta passada legislatura, com Son
Bosc, Son Baco o Ses Fontanelles, van contra tota lògica
mediambiental.
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Què suposa això? Senzill, que tornam enrere. Tornam a
polítiques superades, tornam a la política dels interessos
econòmics a curt termini sense pensar en el demà. Tornam a un
model desenvolupista que, més prest que tard, suposarà la
destrucció de qualsevol possibilitat que les nostres illes es
mantenguin com una de les principals destinacions turístiques
del món.

El Partit Popular ens proposa destruir el més atractiu de les
nostres illes: el paisatge, el territori. No és altra la seva intenció
quan vol recuperar projectes de camp de golf o de zones
comercials en espais protegits, acontentar avui alguns interessos
particulars a costa d’hipotecar-nos el futur. I la seguretat
jurídica que vostè defensà ahir també és no canviar mesures
proteccionistes ja aprovades.

Hi ha altres temes que ens preocupen especialment.
L’educació és el pilar bàsic de qualsevol país. Coincidim que
l’educació ha de ser un eix prioritari de l’acció de govern, però
el seu plantejament d’ahir considera l’educació només com un
instrument per accedir al mercat laboral. Li faltà la visió de
l’educació com a eina per fer front a les desigualtats socials i
com a eina per al creixement personal. Ho hem dit en altres
ocasions, coincidim que un país no pot consentir un 40% de
fracàs escolar. Hem de posar solucions a la massificació de les
aules i a la complexitat en què es troben. I això no es fa
prometent una impossible lliure elecció de centre o pensant que
els problemes de la nostra educació són perquè aquí parlam una
llengua diferent a la castellana.

Vostè va parlar molt d’educació, però no va tocar els temes
claus per fer front als vertaders problemes de l’educació. Si
volem preparar els ciutadans de demà fan falta més recursos,
millor atenció, incrementar el desdoblament de grups, disminuir
la ràtio d’alumnes -no incrementar-la, com exigirà segurament
la seva lliure elecció de centre-, millors mitjans tecnològics,
més mitjans per al professorat, més atenció a la diversitat dins
les aules, més beques per als alumnes amb manco possibilitats
econòmiques.

La insuficiència pressupostària del sistema educatiu de les
Illes Balears, per culpa d’unes transferències mal dotades, és
greu. I això s’ha anat suplint amb l’esforç impagable, voluntat
i vocació de molts de mestres d’aquesta terra. Però no basta, es
necessiten més mitjans. L’educació necessita un millor
finançament, però també necessita consens. 

Recollim la seva proposta d’un pacte social per l’educació,
un pacte de totes les forces parlamentàries, sindicals,
administracions, pares i mestres per arribar a un mínim comú
denominador de continguts, recursos destinats, també una
llengua vehicular, Sr. Bauzá, i una manera de gestionar.
L’educació ha de defugir dels debats partidistes, en educació hi
ha d’haver consens, planificació i acord. És irresponsable que
alguns partits emprin l’educació per dividir la societat i per fer
electoralisme.

Sr. Bauzá, la lliure elecció de centre ja existeix. No intenti
confondre la gent, tothom pot escollir el centre on desitja que
estudiïn els seus fills. Una altra cosa és que aquest centre tengui
places suficients. Què vol dir llavors la seva promesa de lliure
elecció de centre? Què tothom podrà accedir a l’escola
solAlicitada més enllà de la capacitat d’aquest centre? Pensa

augmentar les ràtios d’alumnes per aula? Pensa afegir aules
vulnerant la normativa sobre espais en els centres educatius?
Pensa incrementar línies en els centres que per força es
massificaran i perdran qualitat en l’ensenyament?

Parlem d’altres temes. Ara tothom xerra de la crisi
econòmica que patim. És dura, però sembla que hem oblidat que
a les Illes Balears tenim una altra crisi més greu i que ve de més
enrera: la manca d’honestedat d’alguns partits polítics, les
pràctiques corruptes. En el nostre país s’ha llançat un missatge
terrible: la corrupció no és greu, la corrupció és una cosa de tots,
tots som iguals. I això no és així, la corrupció és molt greu, és
una amenaça per a la democràcia del nostre creixement
econòmic. Aquest és un gran problema que té la nostra societat.
Si realment volem un país que surti de la crisi econòmica, una
societat de persones preparades, d’emprenedors eficients, hem
d’eradicar la corrupció. Fer una administració transparent, un
sistema polític de tolerància zero contra la corrupció.

Vostè ahir digué que certes persones i fins i tot partits, han
abusat de la confiança dels ciutadans en benefici propi. Bé idò,
vostè com a president té l’obligació de fer el possible perquè
aquestes persones i aquests partits tornin els doblers robats. Ho
farà? Perquè, Sr. Bauzá, vostè s’ha presentat com el defensor de
la regeneració de la vida política i no només del seu partit, sinó
de tota la vida política, però el precedent dels casos en què un
govern del seu partit va estar mesclat no l’avalen. I la setmana
passada vostè va permetre un pacte de govern municipal a
Alcúdia entre el PP i una regidora trànsfuga. Ara que ha
camuflat el problema que li suposava obtenir la batlia amb
aquest vot, convidarà una trànsfuga a participar d’un govern
municipal? La compensarà per haver abandonat les sigles per
les quals va ser triada? Començaria molt malament, Sr. Bauzá.

Parlem de drets socials. En només dos anys s’han congelat
les pensions, reduït els salaris per decret, s’ha reformat el
mercat laboral per abaratir l’acomiadament, s’han ampliat els
anys que hem de cotitzar per a la jubilació. En només dos anys
el Govern espanyol ha reduït els drets i les prestacions socials
com mai no havia passat, allò que havíem estat dècades per
aconseguir. La crisi econòmica no l’hem provocada ni els
treballadors, ni els emprenedors ni els pensionistes. És ben
injust que ara es carregui damunt d’aquests colAlectius una crisi
que no han provocat. La retallada general indiscriminada dels
serveis públics i socials pot provocar greus conseqüències sobre
la nostra cohesió social. Hi ha milers de famílies que a Balears
ja no reben prestació d’atur o que aviat hauran de tornar el seu
pis hipotecat al banc i continuar pagant l’hipoteca. Les
retallades socials estan creant situacions molt dures a milers de
famílies.

Per evitar tot això és necessari un govern amb sensibilitat
social, per estar al costat de la gent hipotecada, de la gent que ha
de cuidar persones majors, de la gent que no té feina i en vol fer.
S’ha de mantenir la despesa social per garantir la cohesió de la
societat. S’ha de millorar l’educació, la salut i els serveis
socials. No hi ha cap altre camí per assegurar el
desenvolupament d’una societat que no passi per tenir una
població ben formada, amb bones prestacions sanitàries i
cohesionada. I per això la societat necessita de bons gestors, no
privatitzacions, ni desmantellament dels serveis públics, Sr.
Bauzá. I del seu discurs d’ahir, res ens fa creure que per a vostè
les polítiques socials seran una prioritat perquè res no va dir.
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Hi ha molts de ciutadans que estan desconcertats, estan
desorientats quan les polítiques les marquen els mercats en
compte dels parlaments i els governs. Desorientats, quan les
receptes de la sortida de la crisi vénen de la mateixa dreta que
va encapçalar les polítiques que ens varen dur a la crisi
financera. Desconcert, quan partits que es reclamen
progressistes han renunciat als seus programes electorals enfront
dels bancs, dels grups financers i especuladors i han donat
l’esquena als ciutadans. S’han donat ajudes milionàries als
bancs que conjuntament amb empreses elèctriques o
telefòniques presenten uns extraordinaris balanços de beneficis,
que així i tot no els impedeixen fer grans expedients de
regulacions d’ocupació. Encara n’hi ha que reclamen més
ajudes, més primes o més pujades de les tarifes elèctriques. 

No se pot tolerar tampoc que ara es digui que la crisi és per
culpa de l’existència de les autonomies, dels governs insulars,
del sistema sanitari públic, del sistema de pensions o de
l’existència de Radiotelevisió de Mallorca. Islàndia és un país
que ara durà davant la justícia als que varen causar aquesta
catàstrofe econòmica. I la lògica del seu president és senzilla:
“allò fonamental és que Islàndia és una democràcia, no som un
sistema financer. Els governs no es poden continuar arrossegant
darrera els mercats”. 

En democràcia allò que no pot ser és que governs triats amb
els vots de molts, serveixin per fer polítiques a favor de molts
pocs. I amb això serem belAligerants, hi ha límits que no podem
superar, perquè, efectivament, hi ha motius per estar indignats.
Però la indignació per si sola no arregla res si la deixam a ca
nostra o al bar fent tertúlia. Cal passar de la indignació a l’acció.
Cal actuar. 

A pesar de les limitacions que ens imposa el món global o
un insuficient autogovern, des d’aquest parlament es poden fer
avanços democràtics i amb transparència. És un repte que el
partit majoritari tendrà. Podrà actuar aplicant el rodillo o
consensuant. Depèn de vostè, Sr. Bauzá. Les propostes d’avanç
democràtic i de transparència les tendrà perquè el nostre grup
parlamentari les farà. 

Ara bé, hem de tenir clara una cosa, els drets socials,
l’assistència sanitària, els recursos per a l’educació, tot això no
és possible sense finançament. Sense finançament no hi ha
polítiques econòmiques ni socials possibles. Sense finançament
no hi ha autogovern. El finançament de la despesa pública prové
dels imposts que pagam i a les Illes Balears som els que pagam
més imposts a l’Estat. I tot i així, el govern, els consells i els
ajuntaments no tenen prou recursos, per què?, perquè la major
part dels imposts que pagam se’ls queda el Govern espanyol i
no els reinverteix a les Balears. De fet, som el territori amb
pitjor finançament per habitant. 

Cada any la diferència entre la quantitat que pagam en
imposts i allò que rebem en serveis és de més de 3.000 milions
d’euros. És una quantitat enorme. Representa el 15% del nostre
producte interior brut. Estam pagant imposts com si visquéssim
a un país nòrdic i en canvi rebem els serveis com si fóssim un
país sud-americà. Això és una pèrdua de recursos inassumible
per al nostre país, 3.000 milions d’euros és una quantitat mala
d’imaginar, la mitja hora que dura el meu discurs, la diferència
entre allò que pagam en imposts i allò que Madrid es queda és
de 170.000, en mitja hora! 

Amb aquesta quantitat es poden donar moltes ajudes a la
dependència o pagar el sou d’uns quants mestres i metges. A
final d’any amb 3.000 milions d’euros haguéssim pogut
construir noves escoles, centres de dia, centres de salut,
rehabilitar zones turístiques degradades o finançar la xarxa de
transport públic. I al maltractament econòmic de Balears PP i
PSOE s’assemblen com dues gotes d’aigua. 

Ara, Sr. Bauzá, vostè serà el primer en tocar-ne les
conseqüències en heretar un Govern que s’ha hagut d’endeutar
per complir amb la seva obligació de cobrir els serveis bàsics
dels ciutadans, serveis socials, educació, salut. Ara ho patirà i
haurà de fer el possible per garantir aquests serveis als
ciutadans, perquè els ciutadans de les illes que venim
denunciant l’actuació dels partits centralistes no es mereixen
aquesta situació. Ja en pot fer d’auditories, Sr. Bauzá, però les
auditories no ens donaran allò que el seu partit, juntament amb
el PSOE, ens ha llevat als ciutadans de les illes, centenars de
milions d’euros anuals, que no arriben perquè vostès així ho han
votat durant anys en el Congrés dels Diputats. Recentment una
esmena aprovada en el Senat, que garantia que les Illes Balears
s’equiparassin com a mínim a la mitjana de finançament per
càpita, fou votada en contra per PP i PSOE. 

I no és el PP d’abans que votà en contra de millorar el
finançament de Balears, no és el PP de Jaume Matas, aquell
amb el qual el candidat a la Presidència sembla que vol marcar
distàncies, és el PP actual, és el PP de Maria Salom que votà en
contra i que com a premi presidirà el Consell de Mallorca. 

Vostè va dir ahir que “cap interès partidista no pot
perjudicar les persones”. Idò aquesta situació que tenim es
produeix per ordres dels senyors Zapatero i Rajoy, per
interessos partidistes que perjudiquin i molt als ciutadans de les
Illes Balears. Per això avui li faig un envit, una proposta:
consensuem en el Parlament de les Illes Balears un projecte de
model de finançament just per a les Illes Balears, per defensar
tots plegats davant del Govern de l’Estat.

Senyores i senyors diputats, avui el Parlament de les Illes
Balears investirà el nou president del nostre país. El Partit
Popular ha guanyat àmpliament les eleccions, molt àmpliament,
però deia Churchill que a la derrota cal dignitat i a la victòria
generositat. La situació actual demana mà estesa, consens,
diàleg. Només si tots remam plegats sortirem de la difícil
situació econòmica en què ens trobam. En aquest sentit li feim
un oferiment de colAlaboració, però a la vegada, si les polítiques
són contra les senyes d’identitat o contra l’estat del benestar ens
trobarà davant.
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Senyores i senyores diputats, com a portaveu de la tercera
força política de les Illes Balears, ens comprometem a treballar
per al futur econòmic del país i per a la creació de llocs de feina;
a denunciar i lluitar contra qualsevol retrocés social o educatiu;
a no descansar en la lluita a favor de la nostra llengua, cultura
i identitat; a fer tot el que calqui per preservar el nostre territori,
el benestar social i el teixit productiu de les Illes Balears. 

Vénen temps difícils, enmig d’una greu crisi econòmica,
arriba al Govern una formació política que té com a únic
programa -ocult, però evident- enfonsar allò que de més
singular, preuat i valuós té el nostre país. Arriba al poder un
partit que lluny de potenciar allò que és nostre, vol implantar-
nos models forans. Un partit que no es mou per fer gran el
nostre poble, sinó que pretén ser una simple corretja de
transmissió de les polítiques que marqui el Sr. Rajoy des de
Madrid. 

Vénen temps difícils, però els assegur que estarem a
l’alçada. És el nostre compromís i el nostre deure. Estimam el
nostre país i no volem veure’l en subhasta. Aquí serem!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Intervendrà la Sra. Mabel
Cabrer en nom del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt
Hble. President i membres del Govern en funcions, candidat a
la presidència del Govern de les Illes Balears, Sr. José Ramón
Bauzá. És per a mi un motiu d’orgull molt important poder
representar el Grup Parlamentari Popular avui, en aquest acte
d’investidura del president del Govern, de la seva investidura,
senyor candidat, que en breus moments es produirà. Orgull i
agraïment a tot el meu grup que ha volgut confiar en la meva
persona per poder-lo representar. 

És la primera vegada en aquests quasi 30 anys d’autonomia
de les nostres illes que el grup parlamentari que donarà suport
al pròxim govern té un nombre tan elevat d’escons, de diputats,
una majoria tan ampla que imposa sense cap dubte, respecte i
més responsabilitat que mai cap als ciutadans que representam.

Les urnes han xerrat molt clar. No fa encara un mes, dia 22
de maig, que els ciutadans de les Illes Balears varen xerrar clar,
varen decidir amb una majoria contundent un canvi de govern.
Varen decidir que confiaven en el nostre projecte i que volien
que vostè presidís la nostra comunitat autònoma els propers
quatre anys, que volien un canvi. Cadascú pot fer la seva lectura
d’aquest resultat, però per a mi aquest és el resultat de castigar
un govern resignat davant la pitjor crisi econòmica de les Illes
Balears i que no tenia projectes de recuperació que fossin
capaços de generar confiança i credibilitat. I aquesta decisió
sobirana s’ha transformat en la representació parlamentària que
avui tenim, on el Grup Parlamentari Popular representa tot el
centre i tota la dreta d’aquest arc parlamentari que avui li
atorgarà la confiança per ser president.

Vostè sap que nosaltres tenim clar què és allò que esperen
els nostres ciutadans en aquests pròxims quatre anys. Sap vostè
que som perfectament conscients del moment en què vivim, de
les circumstàncies tan dures que pateixen les Illes Balears, que
mai no haguéssim tal vegada imaginat, però que fa que la nostra
responsabilitat estigui per damunt d’altres circumstàncies que
avui no són importants. Avui agradi o no, la situació econòmica
és tan delicada que els ciutadans de les Illes Balears a qui
representa aquest grup de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i
també sense cap dubte de Formentera, esperen molt del nostre
grup i del seu Govern. Saben perfectament que no feim
miracles, però saben i confien que el Partit Popular representa
un canvi de govern que era imprescindible a les nostres illes.
Vostè, Sr. President, representa i comandarà aquest timó d’un
vaixell a la deriva, que necessita que li marquin el rumb i que el
duguin a port, amb temporals o amb calma podrida, com diuen
els pescadors, però a port.

El seu programa d’investidura ha estat clar i contundent,
ferm, com és vostè, i realista, molt realista. Llocs de feina, petita
i mitjana empresa, treballadors autònoms, territori, seguretat
jurídica, llibertat, educació -la legislatura de l’educació-, serveis
socials i sanitaris i molta austeritat. Comença una nova etapa
fonamental i essencial dins la nostra autonomia. No és un
simple canvi d’etapa, sinó una nova etapa en el sentit més
rigorós de la paraula. És necessari recuperar l’orgull de
pertànyer a les Illes Balears i recuperar el lideratge de què
sempre havíem gaudit i sempre ens havíem sentit orgullosos. 

Podíem estar més o manco castigats pel Govern de l’Estat,
però Balears sempre havia estat un referent, també per a l’Estat.
Avui ja no ho som, avui som un més i això s’ha de capgirar.
Sempre hem estat petits, però diferents, amb una senya
d’identitat pròpia, un referent nacional i internacional. I tot això
que s’ha perdut, ho hem de recuperar. Aquesta ha de ser la
legislatura de l’educació com a motor i impuls de la recuperació
econòmica -vostè ho va dir ahir-; aquest ha de ser el nostre
rumb, la legislatura de la recuperació econòmica i de l’educació

És ver que les paraules són molts fàcils i els fets no són tan
fàcils, però govern és l’art d’allò possible, i tot el que hem
mencionat és possible perquè ja ho vàrem fer. Si érem els
número u en renda per càpita, en creixement econòmic, ho
podem tornar a ser. Però el camí no és gens fàcil, hi haurà
temporals, alguns previsibles i d’altres imprevisibles. Les
arques de la nostra administració autonòmica es troben en una
situació summament preocupant, no tenim ni tan sols uns
pressuposts aprovats perquè el Govern es va negar a presentar-
los en aquest parlament, com era la seva obligació. Ara ja sabem
per què: perquè sabien, i per ventura amagaven, que ni tan sols
no estam en condicions de pagar la despesa corrent, els serveis
bàsics. Costa fins i tot pagar els sous dels funcionaris. Tots els
proveïdors, transportistes, serveis socials, sanitaris, educació
concertada, agències de viatges, fins i tot obres tan importants
com el Palau de Congressos o el tren d’Artà, aturen per falta de
pagament. Intentar dir que és una estratègia del Partit Popular
per excusar el compliment dels nostres compromisos electorals
resulta pueril; tant de bo només fos una estratègia, però són
realitats innegables i que a vegades superen la ficció, mai no ens
ho haguéssim pogut imaginar.
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I davant això els ciutadans ens han ensenyat amb els seus
vots que els govern s’han de dedicar a governar, que no poden
estar amb crisis internes, ni amb inestabilitat constant, canviant
el rumb dia sí i dia no, i sobretot pretenent destruir l’adversari
polític com si fóssim enemics. Els ciutadans han parlat i volen
tot el contrari: estabilitat, seguretat, fermesa, contundència,
lleialtat, feina, i també respecte a l’adversari. Perquè majoria
absoluta folgada no és sinònim ni de prepotència, ni de
despotisme, ni de manca de respecte. Però majoria absoluta
folgada sí és sinònim d’acció, d’acció de govern, de compliment
d’un programa electoral, que és el compromís, el contracte que
hem signat amb els ciutadans de les Illes Balears.

No tothom, evidentment, se sentirà representat, però sí que
hauríem de procurar i aconseguir que almanco entenguin i
comprenguin les decisions del Govern, i el Grup Popular,
senyor candidat, té les coses i les idees ben clares. Sabem
perfectament quina és la nostra feina: el debat parlamentari, les
propostes i les idees contrastades, l’activitat legislativa i
pressupostària, però, sobretot, la nostra feina serà ser l’eina de
suport del Govern de les Illes Balears perquè pugui exercir el
seu poder executiu amb eficàcia, amb agilitat, amb
transparència i amb honestedat. 

Senyor candidat, sàpiga vostè que cadascun dels 35
diputades i diputats d’aquest grup som aquí per servir més que
mai al nostre poble, que som conscients del que som i a on
volem arribar, que sabem que no és fàcil però que la voluntat és
fèrria, que els interessos generals estan per damunt dels
personals i dels partidistes, que la greu situació econòmica ens
reclama un plus, i que som uns privilegiats, uns privilegiats
elegits pels nostres ciutadans per ajudar-los, per servir-los i per
fer-los la vida més senzilla i no més complicada, més còmoda
i millor per garantir la seva salut, les seves necessitats socials,
la seva educació i la seva capacitat econòmica; perquè, en
definitiva, puguin ser feliços. Som conscients cadascun de
nosaltres del que està en joc, i només podrem dir que hem
complit la nostra feina si d’aquí a quatre anys les nostres illes
tornen a ser un referent nacional i internacional. 

De tot s’aprèn i l’experiència és un grau, i com se sol dir,
senyor candidat, ni uns són tan bons ni els altres són tan dolents,
però sí hem après que segons quines formes de governar, segons
quins experiments estranys no és el que vol el poble, que vol
governs seriosos i responsables, i governs que no vagin a la
contra sinó a favor de la gent, perquè s’ha donat una imatge de
desgovern i de negativitat que s’ha de canviar radicalment. És
necessari recuperar la confiança dels ciutadans en la classe
política i que aquesta està, com vostè sempre diu, a pie de calle,
en la realitat i no fora de la realitat, i amb aquest canvi hem de
començar tot d’una a fer feina immediata en el nostre principal
eix, que és l’economia i l’educació.

Avui la situació és d’excepcionalitat. És el moment de
prioritzar els sectors econòmics. Tenim una lacra social de
primera magnitud com és l’atur, i nosaltres sabem que la major
política social és posar en actiu les persones que estan a les
llistes del SOIB; aquesta és la millor política social. I sense
descuidar, naturalment i tot al contrari, les polítiques socials
vertaderes a favor d’aquells que més ho necessiten. El Partit
Popular no és cap risc per a les polítiques socials, fa temps que
la política de voler generar por ha deixat d’espantar ningú, però
sí és cert que allò que no farà el Partit Popular són polítiques
socials de maquillatge, de cara a la galeria però que volen
ocultar la realitat del problema. La creació de llocs de feina i la
promoció de polítiques actives d’ocupació són la major garantia
de solidaritat i benestar social. I això passa pels nostres sectors
productius, per la nostra indústria turística i per tots aquells
petits i mitjans empresaris i autònoms del comerç, de
l’agricultura i de la indústria capaços de generar aquests llocs de
feina. Un marc normatiu nou, reducció d’impostos,
simplificació burocràtica, seguretat jurídica. I una política
educativa de màxima qualitat i en llibertat, llibertat d’elecció de
centre i de llengua. 

I no em vull estendre més perquè està tot dit en el seu
discurs d’investidura. I tot això, senyor candidat, vull aprofitar
per assenyalar que estic segura que vostè ho farà amb diàleg,
amb generositat, amb les portes obertes per a tothom però amb
reivindicació dels drets que ens corresponen a tots els
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs. No pot ser
que l’Estat no ens vulgui pagar el que ens deu, o tal vegada s’ha
fet molt de maquillatge i per ventura els nombres no són els que
ens han venut, ja ho veurem, prest ho comprovarem, i
comprovarem amb les auditories que vostè ha anunciat la
realitat i el punt de partida. No es tracta ni de revenja ni de
rancor, encara que hi ha coses que mai no es podran oblidar i
que tampoc convé no oblidar; en això l’experiència ens diu que
només serveix per perdre quatre anys. Es tracta de mesurar la
magnitud del problema perquè vostè, quan arribi al govern, no
només tendrà el problema de l’atur, sinó que a més tendrà el
problema intern de posar ordre econòmic, i això ho farà amb els
mateixos funcionaris que hi ha dins el Govern. No fa falta ni
tudar doblers en auditories milionàries, com sí s’ha fet aquests
quatre anys, ni posar en qüestió la feina dels nostres funcionaris,
com també s’ha fet.

Però li avanç que vostè es trobarà no només amb un estat
econòmic preocupant, molt preocupant, sinó també amb un
entramat normatiu i burocràtic que avui impossibilitat que els
sectors econòmics es puguin desenvolupar amb normalitat. Tots
els intents que ha duit aquest govern per agilitar
desgraciadament no han funcionat, han fracassat. Jo no puc
deixar de recordar com a l’anterior investidura el portaveu
socialista ens deia que deixàvem una comunitat autònoma
endeutada i que les finances públiques serien un problema. Deu
ser per això que ha estat el govern que ha fet el major
endeutament de la nostra història: s’ha duplicat el total de tot
l’endeutament de la nostra història. Això sí, per fer inversions
silencioses; record també totes les que ens anunciaven a
l’anterior investidura i que realment han resultat silencioses.
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Li espera, senyor candidat, la pitjor situació econòmica
interna que mai no s’ha trobat un president entrant, això li
espera. Vostè ostentarà, desgraciadament, el títol de ser el
primer president de les Illes Balears que arriba al Govern i s’han
de fer números per veure si es poden pagar sense problemes les
nòmines. Això és el que l’espera, un futur ple de dificultats que,
a més, crec que no li ho posaran fàcil; ja li han anunciat que ni
tan sols li deixaran passar els cent dies de gràcia, però també ens
costa que, a vostè, els reptes difícils li agraden. També ens han
anunciat que faran mobilitzacions i manifestacions, que
curiosament no han existit aquests quatre anys, però les urnes i
la voluntat popular han estat clares i ningú, ningú, no ho pot
posar en dubte. Esperam que amb la situació econòmica que
patim siguin més seriosos, com també siguin més seriosos amb
les lliçons de transfuguisme, no?, on tal vegada el PSM no és un
model, i podem recordar temes i municipis com el municipi de
Sineu, per exemple.

I vull acabar, senyores i senyors diputats, amb una reflexió
final. El Grup Parlamentari Popular és aquí per ajudar-lo a fer
feina de valent, perquè les Illes Balears no estan per a rialles ni
per a mitges tintes. Els ciutadans ens han donat la seva
confiança i no els podem defraudar. Aquest grup li puc
assegurar que posarà colzes, que s’arremangarà per fer feina,
per ajudar el seu president i el seu govern a dur endavant les
nostres illes. Avui és un dia de molta alegria per al Partit
Popular, Sr. President, i en especial per a vostè, Sr. President,
candidat encara, però aquesta alegria l’hem de transformar el
més aviat possible en alegria colAlectiva; només si ho
aconseguim podrem dir que els pròxims anys no seran perduts.

Senyor candidat, enhorabona. Rebi la nostra més sincera
enhorabona, rebi la confiança i la lleialtat d’aquest grup. Estic
segura que vostè no ens defraudarà, ni nosaltres a vostè.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mabel Cabrer. I ara és el torn de
contestació del candidat a president del Govern de les Illes
Balears, Sr. José Ramón Bauzá.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats, digníssimes autoritats. Faré una intervenció per
respondre les anteriors intervencions d’una manera conjunta.

I a la persona a la qual em vull dirigir en primer lloc és al
president Antich. El primer que vull fer, Sr. Antich, és donar-li
les gràcies pel to del seu discurs i per la seva intervenció, i li ho
dic d’una manera franca. Agraesc la seva intervenció i li dic que
mai no desfaré tot allò que en el passat s’hagi fet bé. Seria una
irresponsabilitat, i nosaltres hem de ser responsables amb tota
la nostra ciutadania, independentment de qui ens ha donat el seu
suport electoral. Per tant no tengui cap tipus de dubte que tot
allò que s’hagi fet bé en el passat no només es mantendrà sinó
que a més a més donaré exemple i diré d’on procedeix i de
quina manera s’ha fet. Per això estigui absolutament tranquil i
li don les gràcies per la feina que ha fet en aquesta línia.

Vostè ha comentat i ha parlat de pactes per l’educació, pel
turisme i pel territori, pactes que com molt bé vostè sap d’una
i altra manera hem comentat en anteriors ocasions, però que
també li don les gràcies per afavorir des d’aquest escó i des de
la seva intervenció la posada en públic del que jo crec que és
més que necessari, una demanda de la nostra ciutadania. I hem
d’apostar per això, precisament, perquè és la nostra ciutadania,
és la nostra societat, és la gent que està en el carrer que
necessita creure i confiar més que mai en l’exercici de la
política, i som nosaltres, els que som aquí asseguts en aquests
escons i els que tenim la responsabilitat de representar els
nostres interessos quant a representació i ideologia política, els
que som els principals responsables de quina manera i de com
s’ha de fer en el futur. Així que torn a agrair la seva voluntat
manifestada.

Estic d’acord que hem de millorar la situació que les nostres
illes viuen en matèria de transport, especialment a les illes de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera. És un repte que crec que
cap dels que han tengut una responsabilitat en anteriors governs
no ha fet. Això no és una crítica, sinó simplement és un fet que
hem de millorar precisament perquè la responsabilitat i la
necessitat dels ciutadans que viuen a altres illes ens ho estan
demanant cada dia, i per això jo crec que ara tenim una
oportunitat en el fet que si tots coincidim, per què no ho podem
arribar a fer? És possible, i tenim la història i l’experiència que
ens diuen que no és fàcil, però no hi ha cap impossible si entre
tots ens posam en marxa i ho feim d’una manera conjunta.

En relació amb el territori estic d’acord també amb vostè: no
podem -i ho vaig dir jo ahir- no podem continuar amb un model
econòmic basat únicament i exclusiva en la construcció; aquest
model ja ha acabat, aquest model no té el futur que hagués
pogut tenir i que va tenir en un moment en el passat, i jo som el
principal protector i defensor de la protecció del territori.

I tenim una màxima prioritat, que també m’alegra, que ja he
sentit en altres ocasions però que també vostè ha comentat, una
prioritat en matèria educativa. Hem de tenir alçada de mires,
hem de tenir en aquest cas l’expectativa que la nostra gent
deposita en nosaltres els polítics, basada en la realitat, i jo vull
una educació de qualitat, una educació en llibertat, una educació
sense debats estèrils, una educació on primi la cultura de
l’esforç i no la cultura del conformisme; una educació que està
basada també en la formació professional, en la formació
contínua, en la formació universitària, en la formació, en
definitiva. I on hem de donar també pas a la implicació de la
iniciativa privada, juntament amb la universitat, per tal que
l’oferta i la demanda que es produeixen en el sector empresarial
i per part de la formació universitària puguin anar en paralAlel de
tal manera que s’identifiquin les necessitats i potencialitats
d’una indústria emprenedora i una oferta en formació
acadèmica.
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En matèria del finançament és evident que no hem rebut tot
el que voldríem haver rebut i que hem tengut dificultats en el
fons de competitivitat i en les inversions de l’Estat. Però, miri,
jo no venc aquí per criticar el passat ni per qüestionar. Jo crec
i estic convençut que han fet el màxim que han pogut; no ha
sortit bé?, mala sort. Vull pensar sempre en positiu, però no
tenguin cap tipus de dubte que aquest president defensarà els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears independentment
de la seva ideologia política, perquè el president que sortirà
d’aquí a uns minuts no serà el president del Partit Popular, serà
el president de les Illes Balears, i anirà a negociar amb tots els
ministres i el president del Govern de l’Estat per demandar les
necessitats que avui tenen els ciutadans de les Illes Balears, i el
meu compromís institucional i de responsabilitat és ferm en tot
i en cada moment.

Vostè ha comentat l’estat de comptes que la nostra
comunitat té i que rebrà en el traspàs de les competències i quan
tenguem oportunitat d’exercir aquesta responsabilitat. I en
matèria d’economia sabem que no és fàcil el camí que
emprenem, i sempre he procurat ser molt prudent en les meves
manifestacions, perquè no vull que sembli que això s’arregla
simplement amb un govern del Partit Popular, i no és així. Estic
convençut que som la millor opció per gestionar aquesta crisi,
però sé que no serà fàcil, que no podem fer miracles. Apostarem
per la iniciativa privada, per estar al costat dels empresaris, els
grans, els mitjans i els petits empresaris; i amb els emprenedors,
que són els que han de crear els llocs de feina que falten. 

És obligatori dotar aquesta comunitat de seguretat jurídica
perquè puguem treure inversors potencials i potents inversors
nacionals i internacionals, i tot això ha d’estar acompanyat d’un
govern auster, molt auster, en el qual tot el que no es pugui
mantenir i no es pugui assumir ha de ser eliminat. I el primer
que faré serà encarregar una auditoria que farem amb els
recursos interns de la nostra pròpia comunitat, perquè hi crec i
perquè són els que tenim i semblaria absurd gastar un sol cèntim
d’euro en una cosa que podem tenir nosaltres amb recursos
propis de la nostra comunitat. A més, tampoc no puc compartir
que es vegi el fet que es vulgui fer aquesta auditoria amb
desconfiança o coses rares; encara que estiguéssim en una
situació de bonança jo actuaria de la mateixa manera, perquè a
l’hora de començar vull saber exactament quina és la situació
real.

En economia pública i l’estat de comptes el que tampoc no
puc passar per alt és definir l’estat dels comptes quant al deute
públic, Sr. Antich. S’ha publicat recentment que tenim un deute
reconegut d’aproximadament 4.700 milions d’euros. Jo li he dit,
en aquesta mateixa sala, que m’hagués agradat que
m’identificàs les seves inversions silencioses; què són?, on està
dipositat aquest increment de deute? Tendrem l’oportunitat de
definir-ho d’aquí a unes setmanes, però simplement -i no ho
faig, Sr. Antich, en to de crítica sinó d’una manera analítica- hi
ha una gran diferència de com ens trobarem nosaltres la situació
quant a deute públic ara, i com se’l va trobar vostè fa quatre
anys.

En qualsevol dels casos, Sr. Antich, li vull agrair
públicament totes les facilitats que vostè ens ha donat, a tot el
meu equip i a mi personalment, en el traspàs de poder, i vull que
quedi constància també en aquesta cambra de les facilitats en tot
moment. 

A continuació em remetré a la intervenció que ha fet el Sr.
Barceló. 

Miri, Sr. Barceló, jo li recoman que canviï el seu estereotip,
un discurs és més que frases fetes i vostè ha començat dient que
farem macroprojectes, autopistes, privatitzacions, vostè ho diria
en qualsevol moment sempre que parlàs del PP, fos qui fos qui
ho presidís, fos qui fos qui digués el que hagués de dir, perquè
és un estereotip que vostè té marcat i definit, jo simplement li
faig el suggeriment que canviï d’estereotip perquè tendrà més
credibilitat.

El model d’economia, nosaltres tenim un model que és el
que hem defensat i que hem explicat, el model basat en
l’economia productiva. I en lloc de fer reflexions, que sí que
crec que són estèrils, vostè hauria de reflexionar per l’èxit que
tenen les seves propostes en matèria econòmica i la diferència
dels èxits que tenen les propostes en matèria econòmica del
Partit Popular, és una reflexió objectiva, crec que n’hi ha alguna
que té més credibilitat que altres, però no ho he dit jo, ho ha dit
la nostra societat.

Vostè ha posat en la meva boca afirmacions que ni tan sols
no m’he plantejat, així que m’agradaria saber quan ha sentit tot
això que vostè ha dit i que jo no he dit, m’agradaria saber quan
ho ha escoltat, simplement per una qüestió de curiositat.

Miri, en matèria educativa tot l’eix de la política que durem
a terme gira entorn de les persones, i si això és així és inevitable
que hi hagi un valor que estigui per sobre de tots que és la
llibertat. Per això, no dubtaré a potenciar la llibertat de les
persones i em reafirm en el meu compromís que els pares siguin
els que triïn la primera llengua vehicular per a l’educació dels
seus fills, d’entre les dues llengües oficials de la nostra
comunitat. I la premissa fonamental és que en acabar el cercle
formatiu tots parlin i escriguin perfectament les nostres dues
llengües i una tercera, que ha de ser l’anglès, per una qüestió
purament pràctica. No hi ha en això cap atac a cap de les nostres
dues llengües, el que sí hi ha és una clara voluntat d’afavorir la
llibertat, no en tengui cap tipus de dubte.

En matèria de corrupció. Vull començar, en referir-me a la
corrupció que el Partit Popular i el seu president, que som jo
mateix, ha demanat perdó i ho demanaran tantes vegades com
faci falta. És veritat que hi ha persones de la nostra formació
que s’han aprofitat de la nostra confiança i de la confiança dels
seus companys i sobretot, i el més greu i més important, de la
confiança de la nostra societat. Però, una vegada dit això, també
li vull dir que no acceptaré cap tipus de lliçó a l’hora de lluitar
contra la corrupció, perquè l’únic que ha apostat i l’únic que ha
apostat de debò per regenerar he estat jo, i ho he fet en el meu
propi partit i li assegur que no ha estat gens fàcil, i ho faré
també en la política de la nostra comunitat.
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I és aquí on haig de dir que esperava una altra cosa de la
resta dels partits. El Partit Popular no ha presentat cap imputat
a les seves llistes i, a més, té un protocol d’actuació que deixa
molt clar de quina manera s’actua, s’ha actuat i s’actuarà a cada
un dels casos; no obstant això, no he vist que cap altre partit
hagi seguit el nostre camí. És molt fàcil venir aquí a pretendre
seguir traient rèdit polític del passat, obviant que en aquests
quatre anys hi ha hagut casos de corrupció en aquest govern del
qual vostè ha format part i que simplement s’ha dedicat a mirar
cap a un altre costat, esperant que el temps passàs. És un error
pensar que la corrupció és cosa d’altres o del Partit Popular, un
gran error, i la corrupció és un problema de tots, i jo he estat el
primer que sempre ho he dit, en privat i en públic, en el meu
partit i fora del meu partit, és un gran error; és un problema de
tots i si tots haguessin seguit la pauta marcada pel Partit Popular
la regeneració per la qual jo treball seria molt més senzilla, més
ràpida i molt ben acollida per la nostra societat.

Així que -insistesc- no admetré cap tipus de lliçó en aquest
tema, no som gens dubtós i li dic que no tendré problemes per
fer el que hagi de fer, perquè aquesta societat confiï i estigui
orgullosa dels seus polítics.

Per una altra banda, tema d’Alcúdia. Sr. Barceló, el Partit
Popular governa a Alcúdia i té la batlia d’Alcúdia pels seus
propis vots. El Partit Popular d’Alcúdia va arribar a un acord
amb el PSM d’Alcúdia; es va arribar a un acord i després,
curiosament, es varen rebre unes directrius per part del PSM
regional perquè aquest pacte no es dugués a terme. Vostè hauria
d’explicar per què prima el fet de no pactar amb el Partit
Popular en lloc de pactar pel millor que necessita un poble, i no
ho dic jo, ho deia la pròpia representant del seu partit. No derivi
els focus on no hi són, qui ha de donar explicacions és vostè;
per què no va consentir per damunt de tot el que primava i
prioritzava és que no es pactàs amb el Partit Popular, per
damunt dels interessos dels ciutadans d’Alcúdia, és vostè qui ha
de donar les explicacions.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Seguretat jurídica. Miri, la seguretat jurídica, tema realment
important, el que passa a les Illes Balears és que, com a
conseqüència de la inseguretat jurídica, hem d’afrontar
possibilitats d’indemnitzacions que hem de pagar tots, aquesta
és la situació. Sentència ferma, Es Canons d’Artà, procedent de
l’anterior legislatura on vostès governaven, 5 milions d’euros;
sentències que poden arribar i que ja estan anunciades: Alaior,
40 milions d’euros; en reclamació judicial: Ses Fontanelles, 216
milions d’euros; GESA, 100 milions d’euros; Ca’n Domenge,
38 milions d’euros; Benirràs, 40 milions d’euros, a Sant Joan;
Rocallisa a Santa Eulària, 160 milions d’euros; Cala Carbó, Es
Vilà a Pollença, 10 milions d’euros. Tot això fa un muntant,
sense tenir una relació exhaustiva, simplement del que ha sortit
pels mitjans de comunicació i la informació que nosaltres tenim,
fa un muntant de 109 milions d’euros, que són 101.000 milions
de pessetes. I sense quantificar, altres situacions com són Son
Garcias Vell de Palma, Es Jonquet o el golf de Son Bosc de
Muro.

Això de la inseguretat jurídica es genera per part dels
polítics, amb llicències donades, trencant les decisions que estan
determinades documentalment per les diferents institucions.
Que no ens parlin de protecció, les dues lleis més
proteccionistes que hi ha hagut en aquesta comunitat són la del
91, la Llei d’espais naturals, i la del 97, la Llei d’ordenació del
territori; la protecció no es pot de pressa i corrents i la protecció
no té preu, però sí que té un cost, que és el que nosaltres avui
veim. Les indemnitzacions no impliquen protegir, indemnitzar
implica pagar pel que no s’ha fet bé amb un canvi de voluntat
política i això, en qualsevol dels casos, no implica que es
protegeixi.

En matèria de serveis socials, Sr. Barceló, vostè s’ha queixat
amargament del tema de serveis socials. Les polítiques socials,
el que passa aquí i el que ha passat a Espanya no ens ho ha de
retreure a nosaltres, ho hauria de comentar i explicar, demanar
explicacions al seu soci de govern, que no és el Partit Popular
precisament, és a ell a qui ha de demanar explicacions, i vostè
ha governat amb el Partit Socialista, amb el Sr. Antich, però
també amb el Sr. Zapatero, per tant el corresponsable d’aquesta
situació, que ens mirau a nosaltres contínuament, vostè em
mirava a mi, no és el Partit Popular ni és cap de tots els diputats
que som aquí asseguts.

Finalment, i ja acab, Sr. Barceló, li torn a aconsellar que
canviï, que surti d’aquest estereotip. És possible que les seves
justificacions com a partit estiguin basades en un enemic que si
no és real vostè se l’inventa per trobar-lo. En qualsevol dels
casos, agraesc la seva mà estesa al consens, al qual jo mateix
m’he compromès des del primer minut, abans de prendre
possessió del meu títol o del meu càrrec com a president de
govern.

I finalment vull agrair la intervenció de la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Cabrer, vull a agrair a la portaveu del
Grup Popular i a tots els seus membres les seves paraules, i
expressar-los avui aquí que la confiança que jo percep per la
seva banda és exactament la mateixa i potenciada per part meva.
Estic segur que, a més de treballar molt i bé per millorar les
coses, segurament tendrem una legislatura que serà satisfactòria
a nivell personal, n’estic convençut. Sou tots aquí perquè la
societat ha confiat en tots i cada un de vosaltres i això és una
cosa que cal tenir present en el dia a dia i en totes les nostres
accions.

A la passada legislatura hi va haver un grup Popular que va
fer un excelAlent treball amb unes condicions que no eren les
millors i també vull aquí agrair a tots aquells representants,
presents i absents d’aquesta cambra, la seva feina perquè en tot
moment jo he estat coneixedor de com, en quines
circumstàncies, de quina manera i de quina forma s’ha fet. Ara
és el moment de mirar el futur i de treballar incansablement
perquè el nostre projecte sigui aviat la realitat que doni fruits i
m’agradaria que tots assumíssiu també el repte de fer que el
Parlament sigui cada dia més prop de la nostra societat.
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Ho he comentat en privat i no em sap greu, sinó tot el
contrari, comentar-ho en públic: he demanat un grup
parlamentari actiu, que no sigui passiu; de vegades és possible
i és normal i comprensible en qualque cas que el Govern tengui
un grup parlamentari més passiu; jo vull tot el contrari, vull un
grup parlamentari molt actiu, en el carrer, amb els colAlectius,
amb les associacions, escoltant la nostra realitat per traslladar
aquí propostes que ha d’assumir un futur govern.

Em sent molt orgullós de presidir també aquest magnífic
equip i extraordinari grup parlamentari i vos vull donar també
les gràcies per la feina que sé que fareu, perquè estic segur que
tots i cada un de vosaltres la fareu, amb aquesta vocació de
servei i sobretot amb els principis i el valor que determina ser
un diputat del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
bàsicament, aquesta segona intervenció, Sr. Bauzá, per cortesia
parlamentària i purament i simplement per posar en valor, una
vegada més, el fet que, i jo la veritat és que avui volia emprar
aquest debat en aquest sentit, d’esbrinar tots aquells camins que
puguin donar lloc precisament a grans acords. I li vull dir que
em satisfà molt el fet que començàs la seva intervenció
precisament dient que hi havia la possibilitat d’emprar alguns
dels instruments amb els quals s’ha anat fent feina durant
aquesta legislatura.

Jo només vull repetir que efectivament hi ha hagut una
sensibilitat molt important per part d’empresaris i de sindicats
a l’hora de tirar endavant el pacte per la competitivitat, és clar
que totes les polítiques s’han concertat, concertant amb ells,
segurament són millorables, però al fet al qual li don molta
importància és que crec que per primera vegada s’ha creat una
cultura d’intentar trobar acords en totes aquelles matèries que
són objecte d’un govern i, per tant, amb la idea que les respostes
que es donin a nivell econòmic i a nivell social siguin respostes
de país i no només d’un govern, sigui el seu o sigui un altre
govern que li toqui governar, sinó amb la idea que efectivament
parlam de què moltes d’aquestes distintes iniciatives, si tenen el
suport dels sindicats i dels empresaris, qualsevol d’aquestes
iniciatives tendrà molt més impacte social i segurament seran
més suportades amb una idea de cohesió. I per això estic molt
content que vostè analitzi amb bona voluntat el fet de poder
seguir treballant per aquest camí.

Per altra banda, dir que efectivament, segurament en molts
dels distints temes tenim discrepàncies, però tothom sap que
aquell que cerca pactar i arribar a acords ha d’estar també
disposat a deixar coses enrera i, per tant, significa una certa
generositat per part de tothom poder arribar a acords.

Miri, aquí s’ha parlat de tres temes que per a mi tenen molta
d’importància i fa molt de temps que es parla de la necessitat
d’arribar a acords, i no entraré per quines circumstàncies no s’hi
ha arribat, és un fet que no s’hi ha arribat en tots i cadascun
d’aquests temes. Però de la mateixa manera que explic això,
també dic que crec que és importantíssim que s’arribi a acords
i que per tant crec que hi hauria d’haver una voluntat
extraordinària per part de totes les forces polítiques de fer
aquest esforç, i sé que en molts d’aquests temes hi ha coses que
segurament ens diferencien de forma molt important, però així
i tot crec que aquesta comunitat autònoma, els seus ciutadans i
ciutadanes necessiten una especial pau en la utilització del seu
territori, en l’educació, que és la peça fonamental econòmica i
d’igualtat d’aquest país, i per altra banda, en la seva principal
activitat econòmica que ocupa més d’un 60% del nostre
producte interior brut. Per tant, en aquest sentit des del nostre
grup farem tots els esforços que haguem d’haver de fer perquè
creim que aquesta comunitat s’ho mereix.

No entraré a discutir això de les auditories ni aquests temes,
perquè crec que és ben lògic i ben normal que si entra un nou
govern i vol saber exactament els estats de comptes que faci i
prengui totes les mesures que hagi de prendre. L’únic que li vull
dir és que avui hem aprovat els comptes del Govern i amb
aquests hi ha aprovades un caramull d’auditories que ja estan
fetes i que li seran entregades i que, per tant, els funcionaris que
han de fer la feina ja podran fer feina damunt uns números que
ja altra gent hi ha fet feina i per tant segurament els retrà més.
I per tant, en aquest sentit, tendran una feina feta.

I només per dir, també, que és ver que l’endeutament és més
gros que el que nosaltres vàrem rebre, però l’únic que vull dir
és que a l’anterior legislatura els ingressos de la comunitat
autònoma creixien a l’ordre d’un 46%, en aquesta legislatura,
amb una crisi econòmica que no he creat jo, els ingressos
baixaven d’un d’ordre d’un 30%. Per tant, això vol dir que
aquesta comunitat autònoma ha de deixat de recaptar més de
1.000 milions d’euros només en dos anys. Això, juntament amb
seguir donant suport a l’estat del benestar i als serveis bàsics
d’aquesta comunitat i amb un esforç molt gran per intentar fer
inversions, que també les relataré avui aquí, altres moments hem
tengut temps de parlar-ne, però que estic disposat a fer un cafè
amb vostè i que en parlem seriosament, vostè ara tendrà temps
de veure a quines inversions em referesc, però només recordar-li
qualque exemple: crec que mai a cap legislatura anterior a
aquesta ni s’havien fet tantes escoles, ni tants centres de salut,
ni segurament tants habitatges, ni tantes altres coses. Però bé,
aquest és un tema que ja s’analitzarà.

Jo crec que avui, més que res, aquest debat, com he dit al
principi, és la seva festa, crec que es tractava de posar per cada
un de nosaltres les nostres postures, quins eren un poc els
nostres ideals respecte del programa que vostè va presentar ahir,
i jo, li torn repetir, el nostre grup està amb una voluntat d’acord;
farem oposició perquè és la nostra obligació i els ciutadans ens
han dit que la facem, però tenint molt clar que són temps de
sumar i no de restar, això crec que és el que ens demana la
ciutadania.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Sr. Barceló, quan vostè vulgui té
la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, Sr. Bauzá, agrair-li la
seva reiteració de consens, però és evident que la nostra
obligació avui és retreure allò que considerem que ha faltat en
el seu discurs o en les seves propostes. Aclarir també a cadascú
el que li pertoca, quan feia retrets de les polítiques estatals, tal
vegada l’hagi mirat a vostè, però les polítiques estatals, els
retrets al Sr. Rodríguez Zapatero. Això que quedi clar. Les
retallades a les pensions, les retallades a la reforma laboral,
evidentment a qui corresponen.

Ha parlat poquet de polítiques socials, simplement ha tornat
dir que vostè hi creu i l’únic que m’ha retret són els estereotips.
M’ha parlat d’aquests estereotips que tenim, m’ha dit que
canviés d’estereotip. Miri, Sr. Bauzá, la seva portaveu ha dit que
no volen fer polítiques socials de maquillatge. A vostè
evidentment li hem de donar un marge de confiança certament
perquè vostè és nou. Però quan em diu que canviï d’estereotip,
jo mir el que ha fet el seu partit quan ha governat. Parlant de
polítiques socials de maquillatge, m’ha vengut al cap tot d’una
el centre Joan Crespí, inaugurat abans de les eleccions de 2007,
amb un decorat de cartró pedra i encara faltava un any d’obres.
Quan vostè em diu que canviï d’estereotip i em parla que jo li
he retret autopistes, projectes urbanístics, simplement m’he
remès a allò que el seu govern va fer fa només quatre anys.

M’ha parlat també del tema de la corrupció. I ha dit una
cosa..., entenc que em digui que no admet que li doni lliçons, a
ningú no li agrada que li donin lliçons, però el que no es pot
admetre de cap de les maneres és que vostè digui que és l’únic
que ha apostat per la regeneració. Això crec que no es pot
admetre de cap de les maneres. Certament és ver que hi ha hagut
casos de corrupció que s’estan investigant dins aquest govern,
però no pot dir que es va mirar cap un altre costat, es va
expulsar un soci de govern, hi va haver una crisi de govern per
mor d’això, es varen exigir dimissions i hi ha va haver
dimissions, fins i tot de primer nivell, fins i tot de la Presidència
d’aquest parlament. 

En canvi, vostè ara parla d’auditories, jo no sé si quan ha
arribat a la presidència del Partit Popular ha encarregat una
auditoria per esbrinar què ha passat en un tema que en aquests
moments està en investigació judicial respecte del possible
finançament ilAlegal a les eleccions del PP d’Eivissa a la causa
del Sr. Cardona, relacionada amb el CDEIB. Queda molt clar a
la instrucció que va poder existir un finançament ilAlegal. Va fer
una auditoria quan va arribar a la presidència del Partit Popular,
quan diu que vostè és l’únic que ha apostat per la regeneració?
És la pregunta que li deix a l’aire.

I ha tornat insistir que farà auditories també a la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Ja estan fetes, és obligatori fer-les
i per descomptat estan fetes. No hi perdi temps, miri les
auditories que estan fetes i comenci a fer feina. De fet, estic
convençut que si vostè insisteix tant en les auditories només té
una explicació, perquè el Sr. Rajoy ha dit que totes les
comunitats autònomes del Partit Popular han de fer auditories.
I tots, com a corda de transmissió, com ja li he dit en el primer
discurs, a fer les auditories, tan si estan fetes com si no, tan si
fan falta com si no. Faci-les, no passa res, si vostè vol perdre el
temps fent-les, faci-les.

Alcúdia. Ha estat molt bona la seva jugada, molt bona. És a
dir, ara s’acusa al que pateix el cas de transfuguisme de ser el
trànsfuga. Molt bona la jugada! La candidatura del PSM-
Iniciativa Verds ha desautoritzat públicament la regidora
d’Alcúdia, els partits polítics a Palma també. I vostè diu que els
trànsfugues són els partits que és tota la candidatura? Això és el
que ha dit, la resta de la candidatura que no avala aquest acord
són els trànsfugues i la que va bé és la regidora trànsfuga. Això
vol dir que la convidarà per tant, a formar part de l’equip de
govern, a pesar d’estar desautoritzada pels seus partits. Per
favor, li deman una cosa molt important, el pacte de
governabilitat que han firmat a Alcúdia posa PSM-Iniciativa
Verds-PP. Li deman per favor que no faci ús d’aquest pacte. No
utilitzi les sigles del PSM-IniciativaVerds en contra de l’opinió
del PSM-Iniciativa Verds. Comprovi-ho, veurà com el pacte
d’Alcúdia posa PP i PSM-Iniciativa Verds i no és cert, no és
cert. Si el seu argument és que el millor per al poble és que
governi amb el PP, la veritat és que crec que no comença
precisament amb modèstia.

Ha comentat que vol fer una educació sense debats estèrils,
que vol afavorir la llibertat de les persones i per això parla de
llibertat d’elecció de llengua. Jo crec que l’educació en aquest
país té greus problemes, els hem analitzat i hi coincidim i li hem
dit que té mà estesa per treure-los entre tots endavant. Però clar,
vostè el primer que fa és posar damunt la taula un tema que sap
que serà polèmic, que durà debats estèrils. Els debats que vostè
vol evitar precisament els tendrà. Jo pronostic que perdrem
quatre anys aquesta legislatura amb aquest debat i no arreglarem
els vertaders problemes de l’educació. Ho pot disfressar com
vulgui, ho pot ornamentar retòricament, ho pot emmascarar amb
les paraules de llibertat, però el que ens promet és una clara
involució. 

El candidat del Partit Popular simplement pretén eliminar els
mecanismes que al llarg dels anys han aconseguit alguns tímids
avanços en la normalització de la nostra llengua. Pretén tornar
enrera per tant i afavorir simplement la castellanització de la
nostra societat. Això és el que vertaderament s’amaga darrera
les seves paraules. Fins i tot ha anunciat que la llengua catalana
serà simplement un mèrit i no un requisit. Serem el primer país
del món on la llengua pròpia, la de les Illes Balears, ho diu
l’Estatut d’Autonomia, no sigui exigida als funcionaris públics.
Coneix qualque país del món allà on els funcionaris
desconeguin una llengua oficial? Això és el que vostè pot
provocar, que els administratius, els escrivents que es deia un
temps, no sàpiguen llegir o escriure en la llengua oficial i pròpia
del país. Coneix un lloc allà on els professors puguin
desconèixer la llengua dels seus alumnes, o que els metges
puguin no entendre els seus malalts majors?, perquè això és allò
que està proposant.
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També ha proposat la llibertat d’elecció de centre. Miri, això
és un retall de diversos diaris de dissabte 7 de juny de 2003, poc
després que el Partit Popular guanyàs les eleccions. El Partit
Popular es va presentar, pot dir que vostè no en sap res, però el
Partit Popular es va presentar en aquelles eleccions prometent
dues coses: lliure elecció de centre i lliure elecció de llengua. Li
sona el que va prometre el Partit Popular l’any 2003? Lliure
elecció de llengua i lliure elecció de centre. Sap què va fer
immediatament després de guanyar les eleccions? Una roda de
premsa on els responsables d’educació, en aquell moment la
Sra. Rosa Estaràs i el Sr. Jaén Palacios, diuen que es donen cinc
anys de temps per poder garantir la lliure elecció de centre i
admeten la possibilitat d’ampliar com a mesura urgent la ràtio
d’alumnes per escola. Així és com ho solucionaran, ampliant la
ràtio d’alumnes per escola, baixant la qualitat a les nostres
aules, i en cinc anys. En aquell moment, l’any 2003, ja varen
admetre que en cinc anys no es podria fer, que no els bastava
una legislatura.

Seguretat jurídica. Vostè ha donat per bones les
reclamacions dels propietaris d’espais protegits. Totes les
quantitats que ha dit que determinats propietaris d’espais
protegits reclamen, són les que ells diuen que volen.
L’administració les ha d’estudiar i la justícia ha de dir si són
correctes o no. És evident que els propietaris dispararan les
seves peticions. L’any 91, la Llei d’espais naturals, de la qual
vostè ha bravejat, va fer això precisament, va desclassificar llocs
que precisament tenien en alguns casos llicències donades, eren
urbanitzables i vostè ara l’ha defensada. Si no haguéssim actuat
així, si haguéssim tengut i respectat les urbanitzacions que
estaven previstes avui en dia no estaria protegit ni Sa
Dragonera, ni Cala Mondragó, ni Es Trenc. Amb la seva teoria
no tendríem protegits aquests espais emblemàtics. Per cert, qui
ha donat en ocasions llicències que no s’haurien d’haver donat
ha estat el Partit Popular. Els casos de Llucalcari o Ses Covetes
i les sentències judicials així ho diuen. Jo reivindic que
efectivament, de vegades s’ha de pagar un preu per protegir, en
cas contrari en aquesta terra no haguéssim protegit res.

Ja per acabar, hi ha una cosa que crec que sí hi hem d’anar
tots plegats davant Madrid i aquests darrers dies hem vist alguns
casos molt clars. Ja no parl només dels 240 milions d’euros que
no vénen per mor del fons de competitivitat. Avui la darrera que
ha sortit publicada, Madrid, segons el nostre règim especial
fiscal, havia de minvar els costs de la insularitat, idò avui s’ha
sabut que queda deserta la connexió marítima entre península i
les Illes Balears perquè l’Estat ha reduït la seva aportació. Aquí
hem de fer una feina entre tots clara perquè no passin coses
d’aquestes.

Ens preocupa la mala situació econòmica i que aquesta
situació econòmica serveixi per justificar llevar serveis. Ens
preocupa per tant, que vostè, que ha anunciat importants canvis
en educació que suposaran importants inversions, només l’hora
lectiva que ha anunciat suposa moltes inversions, ha dit que
crearà ocupació, tot això suposaran molts recursos econòmics
i ha dit que ho farà rebaixant imposts, rebaixant per tant, els
ingressos de la comunitat. La veritat és que voldríem que
tengués èxit, però ho veim com una equació de molt difícil
compliment. I sobretot quan ha anunciat, no avui, ni ahir, però
sí pels mitjans de comunicació -em sap greu però el seu
hermetisme ens obliga a anar al que diuen els mitjans de
comunicació- ha parlat d’una reducció lineal del 20% de tots els
departaments. Realment a mi no em quadra una cosa amb
l’altra.

En definitiva, veurem si realment a poc a poc comença a
sortir el programa ocult del Partit Popular o podem fer feina de
bon de veres per poder tirar endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula..., no
vol intervenir, Sra. Cabrer? Sr. José Ramón Bauzá, té la paraula.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc m’han de permetre manifestar la meva satisfacció de
com ha transcorregut aquest debat. Quan parl d’una nova forma
de fer política, d’un compromís amb els ciutadans i d’una
esperança que les coses vagin millor, em referesc precisament
a això, això que passat aquí ahir i avui, persones fent feina en
positiu pel bé dels seus ciutadans i el bé de les Illes Balears,
allunyats de debats certament estèrils i centrats en defensar les
seves idees, però respectant també les idees dels altres, perquè
tots sabem que coincidim en una cosa per sobre de totes: volem
que les coses vagin millor per a tots.

Com vaig dir, pretenc que aquest sigui un govern que
ofereixi poques sorpreses, ja que tot allò que volem dur a terme
està escrit i anunciat en el nostre programa electoral. No hi ha
més, no hi ha projectes estrella, ni conills dins el capell. Hi ha
una gran responsabilitat per fer, que les coses canviïn i que
canviïn sempre a millor, perquè el programa que el Partit
Popular va presentar a les eleccions no va ser fruit de la reflexió
d’uns pocs, per molt experts que poguessin ser, sinó que és el
fruit de molta feina, de moltes reunions amb els professionals de
diferents sectors, colAlectius i sobretot, amb la societat civil. És
el fruit d’estar al carrer i conèixer en primera persona què és el
que està passant, què preocupa a les persones i quines són les
seves idees respecte les solucions. El meu compromís és sempre
fer les coses pensant en les persones, en les llibertats i en servir
els interessos de tots els ciutadans, amb un compromís
d’austeritat real, notable que sigui exemplar perquè consider que
l’administració sí ha de tenir i oferir aquesta exemplaritat a la
societat. 
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Els vull anunciar avui aquí que, d’acord amb el compromís
de retallar l’administració, per fer una administració més
apropiada als temps que ens toca viure ara i en el futur, el meu
Govern tendrà una vicepresidència econòmica i únicament sis
conselleries i només 31 direccions generals. Això en relació
amb el Govern que va començar la legislatura passada suposa
set conselleries menys i 35 direccions generals menys, amb la
qual cosa esperam obtenir un estalvi en aquests quatre anys de
més de 26 milions d’euros, 4.300 milions de pessetes. Una
quantitat amb la qual crec que es poden fer moltes coses i és la
primera de les determinacions de la voluntat política d’aquest
president: retallar, redefinir, aprimar l’administració amb
criteris d’austeritat.

M’agradaria a més que aquest anunci no sigui pres com una
crítica al govern de la passada legislatura, ja que com vaig dir
ahir, consider que fins i tot la forma de fer les coses bé ha
canviat, sinó que m’agradaria que fos entès com un exemple de
la política que vull dur a terme. No entendria que les famílies
s’estrenyin el cinturó i l’administració miràs cap un altre costat
i seguís com si aquí no hagués passat res. I sincerament, no
m’importa reconèixer que fins aquí, aquesta situació tan poc
lògica en algunes coses, duplicitats i altres dispendis hi hem
arribat tots junts, cadascú amb la seva quota de responsabilitat.

Per això consider que aquesta és una legislatura clau, en la
qual no podem caure una vegada més en el “curt terminisme”
tan característic, per desgràcia, de l’anterior i habitual classe
política, de tots els colors polítics. No es tracta de fer que les
coses funcionin només a curt termini, que també, sinó sobretot
de posar els fonaments perquè el futur sigui predictible i estable,
incert perquè és la naturalesa de qualsevol futur, però com
menys incert, millor. Si tots feim feina junts, si sabem ser
flexibles i posam sobre la taula els interessos dels ciutadans,
aquesta sense cap dubte serà una legislatura històrica. 

Per la meva banda reiter el meu oferiment per aconseguir
acords en matèries que són d’estat, com l’educació, el turisme,
l’economia i el territori. Des de ja mateix amb qui vulguin i on
vulguin. El Partit Popular està disposat a treballar per
aconseguir acords i sobretot està disposat a abordar aquests
pactes amb alçada de mires, amb l’objectiu posat sempre en el
llarg termini a anys vista. No estic pensant en una acció política
a quatre anys vista, vull que posem les bases d’un futur a molt
llarg termini. És una obvietat que no estarem d’acord en tot,
però almenys esper que puguem parlar de tot.

El Partit Popular compta amb una ampla majoria per poder
dur a terme el seu programa electoral. Però no tenguin cap dubte
que treballarem des del primer dia perquè puguem obtenir punts
de trobada i de millora, perquè -insistesc- respectant totes les
diferències, aquí tots el que volem és el millor per a les nostres
illes. 

Em sent absolutament honrat pel suport que el Partit Popular
va tenir a les urnes el passat dia 22 de maig i estic orgullós que
els meus companys m’hagin proposat com a president. Som
plenament conscient de les dificultats que comporta aquest
projecte. Sé que això no serà fàcil, però els he de dir que tenc
una gran confiança que fent les coses des del sentit comú, des
de la fermesa i atenent sempre els interessos dels ciutadans,
sortirem de la crisi i podrem viure millor. 

Faré feina sense descans perquè això sigui així, perquè
baixin les xifres d’atur, perquè baixi la taxa de fracàs escolar,
perquè hi hagi més alumnes que accedeixin a la universitat,
perquè tenguem un millor sistema sociosanitari, perquè pugi la
renda per càpita, per tenir cura de la nostra cultura i del nostre
territori, perquè els joves tenguin més i millors sortides
professionals, perquè els nostres majors estiguin sempre ben
atesos. En definitiva, perquè tot allò que és imprescindible per
poder ser feliç estigui a l’abast de tots. I si això és demanar
massa, que almenys estigui a l’abast de com més persones
millors. 

Als que m’acompanyen en aquest projecte els exigiré la
màxima i la mateixa dedicació que hi posaré jo. I que no
s’oblidin mai que aquest és un projecte que té uns valors i una
cultura molt clara i definida: vocació de servei, disponibilitat,
honradesa, proximitat i austeritat. Perquè a més de treballar
perquè tot milloro, també tenim tots l’objectiu de fer que
aquesta societat senti d’una vegada per sempre que en les
institucions i en aquest parlament en primer lloc, es fa feina per
ella i per a ella. Desgraciadament no sempre ha estat així i en
moltes ocasions hem vist com els interessos de la societat
estaven en un segon pla i es decidien coses atenent interessos
particulars, i això és imperdonable, això ha de ser una part d’un
passat que no s’ha de tornar repetir.

Estic absolutament orgullós de dedicar-me temporalment a
aquesta feina de la política. Ho visc amb passió i accept de bon
grau els sacrificis que comporta el fet de viure amb passió i
lliurement, i si tenc un objectiu per sobre de tots és que el dia
que doni per conclosa aquesta aventura i torni a ser un
farmacèutic més fent feina a la seva farmàcia em pugui sentir
orgullós d’haver tengut l’oportunitat de fer coses per millorar la
vida de les persones. I sé que és ara quan comença la part més
difícil de la meva carrera política. Els vull demanar excuses per
endavant perquè sé i estic segur que cometré errors, però també
els vull demanar confiança i que sàpiguen en tot moment que
sempre actuaré mogut pels interessos de la societat, únicament
i exclusivament pels interessos de la nostra societat.

Abans d’acabar aquesta intervenció vull tenir unes paraules
per al president sortint, Sr. Francesc Antich, al qual vull desitjar
sort en la nova etapa que emprèn com a senador autonòmic i
alhora també li vull donar les gràcies per tots els serveis que ha
prestat en aquesta comunitat, segurament molts d’ells
desconeguts, però en qualsevol dels casos agraïts en privat i en
públic, fins i tot en aquells desconeguts. Sé que com senador
continuarà fent feina pels interessos de Balears i li vull dir que
estaré sempre a la seva disposició per fer una feina conjunta
amb lleialtat sempre a la nostra comunitat i al nostre estat.

Hi ha massa coses a canviar com per continuar amb
paraules, cal millorar el nostre sistema educatiu; cal baixar les
xifres d’atur; cal renovar el model turístic; cal dotar aquesta
terra de seguretat jurídica; cal reduir les llistes d’espera de la
nostra sanitat; cal fer que el benestar arribi a més persones; cal
ajudar a aquelles persones que ho estan passant malament; cal
recuperar el sector agrícola; cal revitalitzar el nostre teixit
empresarial; cal millorar algunes de les nostres infraestructures;
cal agilitar l’administració; cal ajudar els emprenedors; cal tenir
cura de la nostra cultura, el nostre territori, el nostre medi
ambient; cal millorar la connectivitat entre les Illes; cal
recuperar el turisme de Menorca, continuar fent feina perquè no
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succeeixin coses com les que han passat amb els incendis
d’Eivissa. 

En definitiva, hi ha molta feina a fer i és responsabilitat de
tots que aquest vaixell arribi a bon port. Aquesta és la meva
responsabilitat i estic aquí per assumir-la amb respecte i amb
orgull.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. José Ramón Bauzá. 

Bé, senyors diputats i senyores diputades, malgrat hagués
parlat que les votacions es durien a terme devers les tres, tres i
mitja, el debat, com vostès veuen, ha acabat i jo els deman a
tots, als portaveus en aquest cas, si podem continuar la sessió i
amb la votació. 

Els sembla correcte? 

Molt bé. Idò, conclòs el debat es procedirà a la votació sobre
l’atorgament de la confiança per part de la cambra del candidat
proposat per a la Presidència de les Illes Balears, la confiança
s’entendrà atorgada si el candidat obté el vot favorable de la
majoria absoluta de la cambra.

La votació, segons el que disposa l’article 91.2, serà pública
i per crida. La Sra. Secretaria nomenarà els diputats i les
diputades i aquests respondran sí, no o abstenció. La crida es
realitzarà per ordre alfabètic del primer llinatge, començant pel
diputat o la diputada el nom del qual sigui tret a sort. Els
membres del Govern de les Illes Balears en funcions que siguin
diputats així com els membres de la Mesa votaran al final,
d’acord amb l’article 92. 

Sra. Secretaria, per favor, vol treure la bola per determinar
el nom del diputat o la diputada per qui començarà la crida?

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Ha sortit la bola amb el número 30, que correspon a la
diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, per qui començarà
la crida. 

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Palau i Costa, Catalina.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Pastor i Cabrer, Antoni.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Perelló i Jorquera, Antònia Maria.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Pons i Fullana, Maria Assumpció.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Pons i Pons, Marc.

EL SR. PONS I PONS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Prohens i Rigo, Margarita.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Riera i Martos, Maria Nuria.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Rita i Larrucea, Maria Cristina.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / Fascicle 2 / 14 i 15 de juny del 2011 43

 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Rubio i Aguiló, Fernando.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Salom i Coll, Maria.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sanz i Benejam, Alejandro.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sbert i Muntaner, Federico.

EL SR. SBERT I MUNTANER:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Serra i Cabanellas, Margalida.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Serra i Ferrer, Vicent.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sugrañes i Barenys, Maria Misericòrdia.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Tadeo i Florit, Santiago.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Tarrés i Marí, Xico.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Torres i Cabañero, Carolina.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Torres i Cardona, Josep.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Aguiló i Bennàsar, Lourdes.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Aguiló i Fuster, José Ignacio.

EL SR. AGUILÓ I FUSTER:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Alberdi i Castell, Rosa Maria.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Alorda i Vilarrubias, Antoni.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Armengol i Socias, Francesca Lluch.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Barceló i Milta, Gabriel.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Bauzá i Díaz, José Ramón.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Boned i Roig, Joan.

EL SR. BONED I ROIG:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Borràs i Barber, Damià.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Bosch i Acarreta, Lourdes.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Bosch i Sans, Rafel Àngel.

EL SR. BOSCH I SANS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Cabrer i González, Margalida Isabel.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Camps i Buenaventura, José María.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Camps i Casasnovas, Antoni.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Castro i Gandasegui, Carmen.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Delgado i Truyols, Carlos Juan.

EL SR. DELGADO I TRUYOLS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Duran i Cladera, Margarita.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Estarellas i Torrens, Antònia Maria.

LA SRA. ESTARELLAS I TORRENS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Ferrer i Ribas, Jaume.
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EL SR. FERRER I RIBAS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Gijón i Carrasco, Álvaro Luis.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Gómez i Pérez, Antonio.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Jerez i Juan, Miquel Àngel.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Maicas i Socias, Lluís.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Marí i Ferrer, María Virtudes.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Marí i Mayans, Esperança.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Martí i Llufriu, Joan Manel.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Mascaró i Melià, Maria Lluïsa.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Mercadal i Camps, Margarita Raquel.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Obrador i Guzmán, María Concepción.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Antich i Oliver, Francesc.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Carbonero i Malberti, Jaume.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:.

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Costa i Serra, Pilar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Santiago i Rodríguez, Fina.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Thomàs i Mulet, Vicenç de Paül.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Barceló i Martí, Joana Maria.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Diéguez i Seguí, Antoni.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Palau i Torres, Pere.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Llufriu i Esteva, Eulàlia.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA.

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Rotger i Llabrés, Pere.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació és el següent: sí, 35; no, 24.

Atès el resultat de la votació i havent-se obtingut el vot
afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la cambra
s’entén atorgada la confiança per exercir el càrrec de president
del Govern de les Illes Balears al Molt Hble. Sr. José Ramón
Bauzá i Díaz. 

L’atorgament de la confiança al candidat es comunicarà a Sa
Majestat el Rei i al president del Govern de l’Estat als efectes
del seu nomenament com a president de les Illes Balears
d’acord amb el que preveu l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia
i l’article 149.3.7 del Reglament del Parlament.

Senyores i senyors, s’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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(Inicia la direcció del debat el Sr. Vicepresident primer, en
funcions de president)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé començarem la
sessió plenària convocada per al dia d’avui. 

I. Elecció de president o presidenta del Parlament de les
Illes Balears.

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en l’elecció de
president o presidenta del Parlament de les Illes Balears, atesa
la renúncia al càrrec presentada pel Sr. Pere Rotger el passat dia
12 de desembre.

Per a aquesta elecció, es tendrà en compte l’establert als
articles 37, 38 i 40 del Reglament del Parlament i es procedirà
exclusivament a l’elecció de president o presidenta, per la qual
cosa cada diputat escriurà un nom a la papereta que tenen
damunt la taula i en resultarà elegit aquell que tengui el vot de
la majoria absoluta dels membres de la cambra en primera
votació. Si ningú no obtenia en primera votació aquesta majoria,
es repetirà l’elecció entre els que hagin aconseguit les dues
votacions majors i en resultarà elegit el que obtengui més
votacions.

Per a l’elecció de president o presidenta, en compliment
d’allò que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament,
preg als portaveus dels grups parlamentaris que facin arribar a
la Mesa les propostes de candidats per a aquesta elecció.

Digui, Sra. Cabrer?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

El Grup Parlamentari Popular proposa Margalida Durán
Cladera com a candidata a presidenta del Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Més propostes? No hi ha més propostes.

Per tal de procedir idò a l’elecció de president del Parlament
o presidenta, en aquest cas la candidata és una única candidata
a presidenta, facin el favor d’escriure un sol nom a les
paperetes, i la secretària primera començarà a cridar-los per
ordre alfabètic perquè disposin la papereta a l’urna.

Sra. Secretària, vol procedir a la lectura per favor.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sr. President, en funcions.

Hble. Sra. Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Hble. Sra. Ana María Aguiló i Garcías.

Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias.

Hble. Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías.

Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta.

Hble. Sra. María José Bauzá i Alonso.

Hble. Sra. Rosa María Bauzá i Colom.

Hble. Sr. Joan Boned i Roig.

Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet.

Hble. Sr. Damià Borràs i Barber.

Hble. Sra. Lourdes Bosch i Acarreta.

Hble. Sra. Margalida Cabrer i González.

Hble. Sr. José María Camps i Buenaventura.

Hble. Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

Hble. Sr. Jaume Carbonero i Malberti.

Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.

Hble. Sra. Margalida Durán i Cladera.

Hble. Sr. Jaime Fernández i Juan.

Hble. Sr. Óscar Fidalgo i Bestard.

Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló.

Hble. Sr. Llorenç Galmés i Verger.

Hble. Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.

Hble. Sr. Lluís Maicas i Socias.

Hble. Sra. María Virtudes Marí i Ferrer.

Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.

Hble. Sr. Gabriel José Martí i Ballester.

Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu.

Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Hble. Sr. Francisco Mercadal i Alabern.

Hble. Sr. Manuel José Monerris i Barberà.

Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzmán.

Hble. Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Hble. Sra. Catalina Palau i Costa.
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Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.

Hble. Sra. María Asunción Pons i Fullana.

Hble. Sr. Marc Pons i Pons.

Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo.

Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea.

Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés.

Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

Hble. Sra. Maria Salom i Coll.

Hble. Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster.

Hble. Sra. Fina Santiago i Rodríguez.

Hble. Sr. Alejandro Sanz i Benejam.

Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas.

Hble. Sr. Vicent Serra i Ferrer.

Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Hble. Sr. Santiago Tadeo i Florit.

Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.

Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero.

Hble. Sr. Josep Torres i Cardona.

Hble. Sra. Antònia Vallès i Ramis.

Hble. Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre.

Hble. Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.

Hble. Sra. Joana Barceló i Martí.

Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí.

Hble. Sra. Eulàlia Llufriu i Esteva.

Hble. Sr. Pere Palau i Torres.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al recompte de la votació.

Margarita Durán i Cladera.

Blanc.

Blanc.

Margarita Durán Cladera.

Blanc.

Margalida Durán i Cladera.

Margalida Durán.

Blanc.

Blanc.

Margarita Durán.

Margalida Durán i Cladera.

Margarita Durán.

Marga Durán Cladera.

Margarita Durán.

Blanc.

Margalida Durán.

Blanc.

Marga Durán.

Marga Durán Cladera.

Marga Durán.

Margarita Durán Cladera.

Margarita Durán Cladera.

Margarita Durán.

Blanc.

Blanc.

Margalida Durán.

Margarita Durán Cladera.

Marga Durán.

Blanc.

Marga Durán Cladera.

Blanc.

Margarita Durán Cladera.
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Margarita Durán.

Margarita Durán Cladera.

Blanc.

Blanc.

Margarita Durán.

Blanc.

Margarita Durán.

Margarita Durán Cladera.

Blanc.

Margarita Durán.

Margarita Durán.

Marga Durán Cladera.

Margarita Durán Cladera.

Margarita Durán Cladera.

Blanc.

Blanc.

Marga Durán.

Blanc.

Margalida Durán.

Blanc.

Margarita Durán.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

I Margarita Durán Cladera.

Acabada aquesta votació, el recompte és el següent: vots
emesos 59, vots en blanc 24, vots a favor vàlids 35 i cap nul.

Per tant, el resultat de la votació és de 35 vots a favor de la
Sra. Margalida Durán. En conseqüència i atès que ha obtingut
el vot de la majoria de membres de la cambra, queda
proclamada Presidenta del Parlament de les Illes Balears la Molt
Hble. Sra. Margalida Durán i Cladera.

(Aplaudiments)

Sra. Durán, preg que ocupi el lloc en aquesta presidència. I
enhorabona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom. Abans de començar la sessió d’avui,
permetin-me per favor unes breus paraules. 

Senyores i senyors diputats, abans de continuar amb l’ordre
del dia, permetin-me aquestes breus paraules. 

En primer lloc vull donar les gràcies al meu grup
parlamentari, el Grup Parlamentari Popular, pel seu suport, per
confiar-me la gran responsabilitat que suposa aquest Parlament,
per les seves paraules d’ànim i per la seva confiança.
Especialment vull donar les gràcies al president, el Sr. José
Ramón Bauzá, i a la portaveu del grup parlamentari, fins ara la
meva cap, la Sra. Mabel Cabrer.

Vull tenir unes paraules per al meu antecessor, el Sr. Pere
Rotger, a qui reconec el seu tarannà conciliador i la bona tasca
realitzada com a president del Parlament. 

També em vull referir als integrats de la Mesa d’aquest
parlament, amb els quals hauré de fer feina de forma molt
estreta i propera i esper comptar amb el seu suport.

A més, també vull agrair al personal d’aquesta cambra la
seva professionalitat i dedicació, perquè m’ho han demostrat al
llarg d’aquests mesos. Estic segura que d’ara endavant, amb
aquesta nova responsabilitat que assumesc des de la humilitat,
continuaré comptant amb la seva dedicació i colAlaboració.

No puc deixar de fer referència, i esper que ho entenguin, a
la junta local a la qual pertany, sense el seu suport i confiança
no seria avui aquí. Gràcies als llucmajorers i al president de la
junta, Joan Jaume Mulet.

Als grups de l’oposició els he de dir que per descomptat seré
la presidenta de tots, de tots els ciutadans de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera i que, a més, la meva
intenció és estar molt a prop de la gent, molt a peu de carrer,
que no li càpiga cap dubte a ningú, aquesta institució ha de tenir
i tendrà l’autonomia que li és pròpia i des d’aquesta treballaré
amb afany sempre sobre les bases del consens, el diàleg, la
lleialtat i l’honorabilitat que li han de ser pròpies.

El moment actual que vivim no és fàcil, puc afirmar sense
por a equivocar-me que probablement aquesta sigui la pitjor
crisi per la qual travessa aquesta la nostra terra així com la resta
d’Espanya en la democràcia actual.

És per això que els ciutadans ens exigeixen ara més que mai
feina, esforç, dedicació i esperança per resoldre problemes i
aconseguir grans acords. La societat, ara més que mai, no
entendria que no treballàssim des d’aquestes premisses, per això
vull dir-los que amb diàleg i treball sempre per al bé comú com
a servidors públics que som em trobaran al seu costat. Hem de
ser dignes d’allò que representam i per això hem d’anteposar
l’interès general a l’individual.
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Des d’aquesta presidència puc assegurar que treballaré per
honorar la institució i facilitar el bon enteniment entre tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm.
8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2013.

Ara sí, passam al segon punt de l’ordre del dia d’aquesta
sessió que és el debat, la votació i l’aprovació si pertoca del
dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte
de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.

Aquesta presidència posa en coneixement dels membres de
la cambra que el debat del dictamen es distribuirà en devuit
apartats. D’acord amb el desenvolupament de la tramitació feta
de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, les votacions es faran
en quatre moments que seran després de la finalització del debat
núm. 3, corresponent a la secció 11, Presidència; del debat núm.
8, corresponent a la secció 13, Educació, Cultura i Universitats;
del debat núm. 13, corresponent a la secció 15, Agricultura,
Medi Ambient i Territori; i per concloure, al final. 

Passam idò al debat del dictamen del Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2013.

Començam per la defensa conjunta de les esmenes que es
mantenen a l’articulat.

Debat número 1, l’articulat, les disposicions addicionals, la
disposició transitòria i la disposició derogatòria del dictamen del
projecte de llei. 

A l’articulat, a les disposicions addicionals i a la disposició
derogatòria, s’hi mantenen les esmenes següents: a l’article 5,
habilitació i desglossament d’aplicacions pressupostàries, RGE
núm. 9688, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista; a
l’article 6, crèdits ampliables, RGE núm. 9689, d’addició, del
Grup Parlamentari Socialista; a l’article 7, incorporacions de
crèdit, RGE núm. 10037, d’addició, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; al capítol 4 del
títol I, fons de contingència, RGE núm. 9982, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; a l’article 9, fons de contingència, RGE núm. 9690,
de supressió, del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 9983,
de supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; a l’article 10, autorització i disposició de
despesa, RGE núm. 9691, de modificació, del Grup
Parlamentari Socialista; a l’article 11, reconeixement de
l’obligació, RGE núm. 9697, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista; a l’article 12, despeses del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la resta dels integrants del sector públic autonòmic, RGE
núm. 9665, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm. 9666, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista; a l’article 13, retribucions dels membres del Govern
de les Illes Balears, dels alts càrrecs, del personal eventual i dels

membres de la Sindicatura de Comptes, RGE núm. 9671, de
modificació, del Grup Parlamentari Socialista; a l’article 14,
indemnitzacions per raons del servei dels membres del Govern
i dels alts càrrecs, RGE núm. 9672, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista; a l’article 15, indemnitzacions per raó
del servei règim general i supòsits específics, RGE núm. 9668,
de modificació, del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm.
9667, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista, RGE
núm. 10033, d’addició, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, RGE núm. 10034,
d’addició, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca.

A la disposició addicional tercera, fons de colAlaboració
econòmica a les entitats locals, RGE núm. 9669, de supressió,
del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm. 9984, de
modificació, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; RGE núm. 9985, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
A la disposició addicional sisena, supressió per a l’any 2013 de
l’actualització de quanties a favor dels consells insulars, RGE
núm. 9686, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; RGE
núm. 9986, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 9987, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca. A la disposició addicional catorzena, nou
sistema de finançament definitiu dels consells insulars, RGE
núm. 9692, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 10028, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 10031, de
modificació, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca.

Esmenes que postulen l’addició de noves disposicions
addicionals: RGE núm. 9670, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista; RGE núm. 10001, d’addició, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm.
10032, d’addició, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca.

Esmena que postula l’addició d’una nova disposició
transitòria: RGE núm. 9989, d’addició, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició derogatòria única, normes que es deroguen,
RGE núm. 9693, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9694, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9695, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9696, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9698, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9699, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9700, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista;
RGE núm. 9994, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 9990, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; RGE núm. 9991, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 9992, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 9993, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; RGE núm. 9988, d’addició, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 10029, d’addició, del Grup Parlamentari PSM-
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Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 10030,
d’addició, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; i RGE núm. 10038, d’addició, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A l’articulat i a la disposició derogatòria, s’hi han presentat
els vots particulars següents: del Grup Parlamentari Socialista
als articles 1, 2, 9 i 19; del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca als apartats b) i j) de
la disposició derogatòria única. 

Defensa conjunta de les esmenes i vots particulars. Té el
torn de paraula el Grup Parlamentari Socialista, per un temps de
deu minuts, Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, vagi per endavant
l’enhorabona pel seu nomenament. Començam avui el debat, el
que ha de ser el debat definitiu d’un pressupost que des del
nostre punt de vista -i ho he de dir així d’entrada- és un autèntic
desastre.

És un autèntic desastre perquè fins ara estàvem acostumats
o hem sentit aquestes darreres setmanes als portaveus del
Govern dir que aquest era un pressupost realista i resulta que les
circumstàncies i la realitat han posat cadascú al seu lloc i es pot
comprovar i constatar que més que realistes són tot el contrari,
són uns pressuposts que tenen una previsió d’ingressos inflada,
amb un únic objectiu que és quadrar els comptes d’aquests
pressuposts; un pressupost que és la prova més clara -i utilitzaré
una paraula contundent- d’ineptitud per gestionar
econòmicament aquesta comunitat autònoma, ineptitud real
demostrada per un equip, per la Vicepresidència Econòmica
d’aquest govern, que amb el suport d’un grup parlamentari de
34 diputats i, per tant, amb una majoria molt clara es mostra
incapaç de fer la principal feina que té encomanada, que és la
redacció i la tramitació i en temps i forma d’un pressupost.

I amb això vull iniciar la defensa dels vots particulars que
presentam des del nostre grup perquè tenen relació directa amb
aquesta circumstància i amb aquests fets. 

Segons la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, el vicepresident econòmic o la vicepresidència en
aquest cas té l’obligació de remetre al Parlament abans del 30
d’octubre el projecte de llei de pressupost amb tota, tota la
documentació complementària.

Vostès, senyors del Govern, senyores diputades i senyors
diputats del Grup Parlamentari Popular, pretenen avui aprovar
un pressupost ilAlegal, en el qual no s’aporta ni una sola
referència justificativa entre altres coses de diversos imposts
nous que consten en aquest esmentat pressupost. Aquests
imposts nous són els d’envasos, cotxes de lloguer i grans
superfícies. 

No existeix la llei que és imprescindible per a la seva
aprovació, per tal que aquests imposts a 2013 puguin ser
aplicats, en canvi, a les quanties globals que aquest passat mes
de novembre varen ser aprovades en aquest mateix parlament,
sí hi consten les xifres corresponents als ingressos obtinguts per
aquests tres imposts que avui i el dia 1 de gener, dia en què ha
d’entrar en vigor el nou pressupost, són i seran inexistents o fins
i tot ilAlegals.

A més, per si tot això no és suficient, vostès han modificat
la previsió de recaptació d’un dia per l’altre i això fa també que
sigui tot molt circumstancial, que un estigui pendent de quin
serà realment l’ingrés que per a aquest concepte s’obtindrà i per
tant, quina capacitat d’executar la despesa que depèn d’aquest
ingrés tendrà aquest govern.

La seva incompetència, la seva improvisació, la seva falta de
rigor a l’hora de gestionar la Vicepresidència Econòmica ha fet
que siguin incapaços d’aprovar una llei amb la suficient
antelació en temps com per poder avui incorporar aquests
imposts sense cap problema ni un i això -repetesc, com he dit
abans- amb el suport de 34 diputats d’aquesta cambra, però
aquesta incapacitat seva de gestionar i la seva manca de rigor
van més enllà, senyores diputades i senyors diputats. 

Les seves esmenes presentades el darrer dia de termini fixat
a tal efecte no són més que un intent de tapar un gran error de la
Vicepresidència a l’hora d’estimar els ingressos, un error a la
previsió d’ingressos per l’impost sobre la venda d’hidrocarburs.
Aquest impost sobre venda d’hidrocarburs -i intentaré explicar
una mica quina és la situació creada per aquest gran error-,
aquest impost sobre venda a minoristes de determinats
hidrocarburs tenia un tipus estatal. 

Per a l’exercici 2012 el Govern balear del Sr. Bauzá hi va
afegir un tipus autonòmic, aquells 4,8 cèntims ja famosos i
coneguts popularment com a cèntim sanitari, però l’Estat
posteriorment va eliminar aquest impost i el va integrar a
l’impost d’hidrocarburs i ho va fer -ho va fer i això crec que és
greu i que s’ha de conèixer- en un consell de política fiscal i
financera al qual casualment, el vicepresident econòmic i el
director general de Pressuposts d’aquest Govern,  assistiren a
primers d’any, a primers de 2012, hi assistiren, però no
s’assabentaren de res del que s’aprovava perquè, com que es va
eliminar aquesta possibilitat, ells, com que no se’n varen
assabentar, varen continuar amb la seva previsió. 
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Per això hi havia en aquest pressupost presentat al Parlament
aquest ingrés pressupostat dues vegades. Quina ha estat la
solució a aquesta ficada de pota?, per via d’esmenes baixar els
ingressos corresponents en 19 milions d’euros incrementant
l’endeutament amb la mateixa quantitat i aquesta solució així
plantejada, he de dir que pot suposar que s’estan pressupostant
19 milions d’ingressos ficticis, que el que faran serà incrementar
el dèficit d’aquesta comunitat.

Passam ara directament a fer referència a les esmenes
presentades a aquest articulat i passem a allò que són algunes de
les víctimes d’aquests pressuposts i d’aquest articulat, que són
els consells insulars i els ajuntaments.

En el primer cas, els consells, perquè un any més veuran
com la dotació que els arriba per finançar totes les seves
competències transferides es manté, es manté, no s’actualitza.
Novament es quedaran sense actualització, ni de PIB ni
d’inflació, tot això sumat al fet que continuen sense una solució
definitiva sobre el deute que el Govern té amb aquests
administracions insulars. El Govern continua sense tancar una
nova llei per al seu finançament també i a més aquest any els
deixa directament sense les bestretes que els corresponien en
altres exercicis, bestretes a compte d’aquest nou finançament.

Quant als ajuntaments, són administracions que en molts de
casos es veuen obligades a prestar serveis que no són ni tan sols
de la seva competència, amb greus problemes de finançament,
ara es troben que aquest govern, incomplint sistemàticament la
normativa, retalla cada any més l’aportació que està obligat a fer
al fons de cooperació local. El 2012 va passar del 0,7 al 0,5 i ara
per al 2013, aquest 0,5 el deixa en un 0,3. El futur en aquest pas
d’aquest fons de cooperació és la seva eliminació definitiva.

Altres víctimes d’aquest articulat i d’aquest pressupost,
víctimes d’un govern que diu estar pendent dels problemes de
tots, però que castiga sempre a aquells que menys tenen i que
ara ja no ho amaga i suprimeix per exemple, per exemple a la
seva disposició derogatòria, suprimeix deduccions en matèria
d’habitatge a colAlectius que poden tenir problemes com són els
joves o els discapacitats, o un govern que deroga la vinculació
de l’ingrés per venda d’hidrocarburs a la despesa sanitària, cosa
tan necessària a la nostra comunitat autònoma restant així, de
fet, moltes opcions a l’àrea de salut pública, repetesc tan
necessitada. 

Bé, idò això s’ha d’acabar i per això també hem presentat
esmenes per mirar de solucionar aquesta situació.

Igual que entenem i defensam que s’ha de derogar la taxa
que en el seu moment va ser aprovada i que segueix per tant
vigent, la taxa d’emissió per la targeta sanitària, i també hem
presentat esmenes en aquesta línia. És una autèntica estafa
perquè vostès porten, senyores i senyors diputats, senyors del
Govern, porten un any robant al pacient de la sanitat pública en
aquesta comunitat autònoma, directament, sí, senyors, sí,
senyors, els cobren per un servei inexistent, per un servei que no
presten, vostès diguin com els pareixi, però vostès cobren per
una cosa que no fan, com li han de dir a això? Què són donatius
dels ciutadans d’aquestes Illes Balears? No són voluntaris, els
obliguen. Per tant, si vostès cobren per alguna cosa que no fan
estan robant als pacients.

(Remor de veus)

També s’ha de recuperar, per un altre costat, una figura que
també eliminaren i que segurament, en el seu moment, els
molestava i una vegada conegudes totes les seves activitats i
actuacions en matèria de salut pública en aquestes illes entenem
per què ho varen fer, varen eliminar la figura del defensor de
l’usuari en aquesta sanitat pública i entenem que s’ha de
recuperar perquè ara fa més falta que mai.

I finalment, em vull referir a un bloc d’esmenes presentades
que pretenen condicionar d’alguna manera les aportacions o els
complements salarials que tenen determinats colAlectius, en
aquest cas em referesc a polítics, a alts càrrecs i a alguns
treballadors de l’administració que en algun moment han ocupat
aquests alts càrrecs, per a aquests darrers ens referim a la
suspensió per a aquest 2013 del conegut com a complement 33
que cobren en alguns casos i entenem que és hora de fer alguna
modificació en aquest sentit. 

Igual que entenem necessari fixar un sostre per als
complements específics i de productivitat, també s’ha de fixar
un sostre, no es pot arribar a qualsevol quantitat. I per als
polítics posaré dos exemples en el sentit que van les nostres
esmenes, i que és que els consellers del Govern aquí presents
deixin de cobrar dietes quan assisteixen al Parlament, és part de
la seva obligació, han de ser objecte de control pressupostari, no
és una cosa afegida, és una part més de la seva feina i, per tant,
entenem que no correspon aquesta dieta sobretot en aquestes
circumstàncies que estam de crisi greu a la nostra comunitat
autònoma.

I una altra proposta és que la indemnització per assistència
a les reunions d’òrgans colAlegiats d’ens del sector públic
d’aquelles persones nomenades pel Govern i per les diferents
administracions es redueixi fins els 50 euros. L’any passat
vostès havien eliminat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, per favor, vagi acabant. Gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta. I vull recordar que el nostre grup va
proposar la reducció fins els 200 euros, la cosa no ha anat a
millor sinó que va a pitjor i, per tant, entenem que és hora de
continuar fent més sacrificis per part d’aquestes persones que
assisteixen a aquests consells, per això proposam la xifra de 50
euros com a màxim. 

Entenem que són esmenes que en molts casos no els
agradaran, però que haurien de tenir especial atenció sobretot
per part d’alguns, i aquí vull reclamar l’atenció de diputats dels
consells que són representació també dels consells insulars
perquè són, he dit, administracions molt castigades i alguna
protesta hi ha hagut en aquest sentit, vull veure avui com
defensen els interessos dels consells els representants i
presidents d’aquests consells en aquest parlament i dins el grup
parlamentari.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té el torn de paraula pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca la Sra. Joana Lluïsa
Mascaró, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Permeti’m dues prèvies
abans d’entrar en el pressupost: la primera donar-vos
l’enhorabona i desitjar-vos bona feina en aquest nou lloc, que
segurament la vostra bona feina repercutirà en la de tots els
diputats i en els ciutadans, per tant, endavant i bona feina. I la
segona, ja us faig una petició, que és que ajorneu la votació de
l’articulat que ara debatem fins que els lletrats s’hagin
pronunciat sobre alguns punts de l’articulat de la llei de
pressuposts que, des del nostre punt de vista, no s’ajusten a dret
i que està pendent de resolució de la Mesa aquesta petició, ja
que va quedar empatat el darrer dia. Ho hem demanat en temps
i en forma perquè es pogués decidir abans d’avui, però no ha
estat culpa nostra que va dimitir el president i per això ja us faig
aquesta petició abans de començar. 

Entrant dins els pressuposts, un dels principals objectius del
Govern és vetllar pel benestar dels ciutadans i de la societat en
general i en aquests moments que s’investiguen i jutgen molts
casos de corrupció que haurien de suposar un retorn dels doblers
a les arques públiques és quan demanam que aquestes quantitats
que reintegrin només es puguin destinar a educació, a salut i a
benestar social, que és on més falta fan en aquests moments.
Esperam que els lletrats del Govern defensin aquest retorn de
doblers i que en un moment o en un altre, més prest que tard,
puguin retornar a les arques públiques uns doblers que no
havien d’haver sortit mai.

En aquests moments també de fortes retallades justament el
Govern decideix incloure el fons de contingència dins l’articulat
de la llei, un fons que ja va existir en un altre moment en
aquesta comunitat i els pagaments del qual es feren també
famosos perquè fou al seu càrrec que es pagaren equips ciclistes
i moltes altres coses que en aquests moments, també, es
passegen pels jutjats. Creim que de l’articulat de la llei, com a
mínim, pot desaparèixer el fons de contingència.

Perquè amb tanta austeritat, tanta retallada, tant hem de fer
més amb menys, però mantenim les indemnitzacions per
assistència per raó del servei als consellers per assistir al Plenari
i també a alts càrrecs que formin part dels consells
d’administració, de direcció per raó del seu càrrec. Nosaltres
entenem que si formen part d’un consell de direcció per raó del
seu càrrec no han de cobrar per assistir a les reunions. En
aquesta època de fortes retallades i d’acomiadaments de
personal molts de manera indiscriminada, i ho veim cada dia,
aquests doblers es poden destinar a coses molt més necessàries
i fins i tot a evitar algun acomiadament. I de la mateixa manera
pensam que si les reunions es fan dins l’horari laboral i hi
assisteix personal funcionari o personal del sector públic que en
forma part tampoc no haurien de cobrar aquestes
indemnitzacions. Altra cosa és si es fan fora de l’horari.

Entrant dins el tema d’ajuntaments i consells tenim un
president que va dir que li feia ilAlusió ser el batlle de totes les
Illes Balears, però no pensàvem que això significàs haver
d’ofegar els ajuntaments i erigir-se ell en batle omnipotent sinó
que havia de suposar mà estesa i més colAlaboració amb les
entitats locals.

Amb les esmenes que hem presentat a l’addicional tercera
allò que pretenem és que els ajuntaments no vegin minvats els
ingressos per part del fons de colAlaboració que es va crear amb
la Llei municipal. Justament les administracions més properes
als ciutadans són les més castigades pel finançament, les que
més dèficit tenen, però les que més esforços han de fer per
ajudar a reduir el dèficit global de l’Estat, i ara, el Sr. Bauzá i el
seu equip, que a sobre els deuen molts de doblers, encara
pretenen retirar-los una part d’aquesta fons de finançament que
era el fons de colAlaboració municipal. 

I en un sentit semblant també presentam esmenes a
l’addicional sisena pel que fa a les transferències als consells
insulars. Aquí m’agradaria tenir el suport especialment de la
Sra. Salom perquè crec que és una de les que més pateixen
aquestes restriccions que imposa el Govern i si ho pateix ella
vol dir que ho patim també tots els mallorquins. La nostra
intenció és que les partides destinades a consells insulars per
exercir les competències que tenen transferides o delegades
s’actualitzin tal com diu la Llei de finançament i no com preveu
el projecte de llei de pressuposts perquè entre la pujada de
l’IPC, la pujada de l’IVA estatal no actualitzar les quantitats
transferides als consells, ja prou castigats com deia, significarà
disposar de molts menys recursos per dur a terme les seves
obligacions, entre les quals, no ho hem d’oblidar, hi ha l’atenció
a les persones més necessitades que desgraciadament cada dia
són més a aquestes illes.

Seguint amb la línia d’ajuntaments i consells compartim la
necessitat d’una nova llei de finançament dels consells insulars,
però proposam que dins els principis que l’han de regir
s’incloguin el d’autonomia financera, el de suficiència de
recursos així com el de la responsabilitat fiscal. 

I, per altra banda, proposam que les quantitats a compte de
les previsions de finançament que estableix la disposició
addicional catorzena, els 25 milions per al Consell de Mallorca,
el 3 per al de Menorca i els 2 per al d’Eivissa, que els deia les
bestretes, estiguin també dins la secció 32. Hem fet també
esmenes a la secció que es debatrà després més tard per incloure
aquestes quantitats i fer possible que cada consell insular pugui,
com a mínim, comptar amb els mateixos recursos que tenia
l’any passat; perquè un dels problemes greus que tenen en
aquest moment els ajuntaments i els consells és que el Govern
no els paga els deutes pendents i és per això que també
demanam un calendari de pagaments consensuat, tant amb
ajuntaments com amb consells. Crec que és imprescindible que
aquestes administracions sàpiguen quan cobraran del Govern
per poder decidir quines despeses prioritzen ja que no tenen
doblers per a tot. És curiós perquè precisament els presidents
dels consells insulars, que dels quatres tres són del Partit
Popular, bastants dies després d’haver presentat nosaltres
aquesta esmena presentaven també ells aquesta petició al
president.
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Presentam també una esmena referent a donacions de crèdits
hipotecaris, que ja l’hem feta a diferents lleis i seguim insistint.
Demanam una nova disposició transitòria, el manteniment del
CES, igual que la recuperació del Consell de la Joventut de les
Illes Balears. Creim que aquests ens de consulta i participació
són imprescindibles, i en canvi proposam eliminar la proposta
de taxa per inscriure’s en el registre de parelles de fet. Després
ja en parlarem, de taxes. Com demanam suprimir el fet que
aquesta modalitat que han fet ara del cèntim sanitari, que ni és
cèntim ni és sanitari. És veritat que la legislació bàsica ha
canviat, però no obliga a desafectar el cèntim sanitari i creim
que per honestedat amb els ciutadans, ja que els varen prometre
que això era per sanitat, aquests doblers han d’anar a sanitat. 

De la mateixa manera demanam mantenir tota una sèrie de
deduccions i de bonificacions d’imposts a joves, a discapacitats,
a famílies nombroses, a persones amb dificultats que tenien
aquestes deduccions i bonificacions per poder aconseguir el seu
primer habitatge, per poder fer el seu primer lloguer o per a un
local per muntar alguna empresa. Facilitaven la vida autònoma
i a la vegada feien possible també moure un poc el mercat
immobiliari dins uns termes raonables. I si el PP no hi posa
remei totes aquestes ajudes deixaran d’existir i creim que
sobretot en aquestes dates i veient com serà l’any que ve això no
és just i el Partit Popular s’ho hauria de repensar.

També demanam suprimir una taxa creada l’any passat, la
taxa de la targeta sanitària, en aquell moment ho vàrem trobar
un disbarat i a hores d’ara vist que la targeta ja no costa ni els 10
euros que els cobren, a part de ser un disbarat és una ilAlegalitat,
perquè el Govern no pot cobrar taxes per una cosa més cara del
que realment val, i la targeta no val, ni de prop fer-hi, 10 euros.

També demanam que es derogui el decret llei de comerç,
una de les moltes equivocacions que ha fet en aquest any i mig
el Partit Popular, però que encara és a temps d’esmenar i la
nostra proposta és facilitar-li el camí.

I finalment, proposam que es derogui un article de la llei de
pressuposts generals per a 2012, perquè si no volem que els
consellers cobrin dietes per assistir al Parlament hem derogar
també l’article de la Llei 2/2012 perquè no quedi vigent. 

I em permetran que presenti una esmena in voce, i que la
proposi als tres grups i als dos diputats no adscrits, perquè creim
que seria ben necessari, s’ha suprimit la paga extraordinària que
per a alguna gent pot ser graciós que els funcionaris no cobrin,
però la realitat és que les pagues extraordinàries dels funcionaris
i del personal de l’administració a finals d’any suposaven
moltes, moltes, moltes coses, més ingressos per al comerç, més
inversions, molta gent que aprofitava aquests doblers per fer
reformes a casa seva, per comprar alguna cosa que necessitava
i tot això queda aturat, són molts de doblers que es movien dins
l’economia d’aquestes illes, i bé d’altres estats, a finals d’any
que ara queda aturat per l’eliminació de la paga extra. I atès que
la Defensora del Poble ha fet una recomanació, que fins i tot
alguns membres del Partit Popular a alguns municipis han
acceptat, jo demanaria al Partit Popular, al Partit Socialista i als
dos diputats no adscrits si acceptarien presentar una esmena
conjunta demanant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Joana Lluïsa, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

... acab, només, ja acab, presidenta, demanant que es
restringeixi la supressió de la paga extra només a la quantitat no
meritada que tocava. En tot cas, si és possible, podríem demanar
un recés i podríem aclarir-ho.

Moltes gràcies, presidenta, per la seva paciència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Felicitar-la per la seva
nova responsabilitat.

Senyores diputades, senyors diputats, començàvem l’any
passat, dia 20 de desembre de 2011, aquest mateix debat de
pressuposts, i el Sr. Joan Boned iniciava el seu discurs dient que
els pressuposts de 2012, aquests que ara acabarem, eren
ilAlegals. Deien que l’amortització, els interessos del deute,
superaven el 25% dels ingressos, el que es denominava la ràtio
LOFCA, i, per tant, s’aprovaven uns pressuposts que eren
ilAlegals. Avui, 363 dies després d’aquelles acusacions
d’ilAlegalitat, ja ningú no se’n recorda, han quedat a l’oblit, ni
vostès mai més no han dit res sobre aquesta ilAlegalitat tan
manifesta. Tot va ser fum de formatjades.

S’ha de dir que el PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca no va entrar en aquella fanfarronada del PSOE que,
com és normal, sol acabar en no res. 

I avui, avui, no contents a fer el ridícul una vegada tornen a
la càrrega dient que aquests pressuposts, ara els de 2013,
tampoc no són legals. La Sra. Lourdes Aguiló, la setmana
passada en aquest mateix plenari, deia que els pressuposts eren
contraris a l’Estatut d’Autonomia i a la Constitució perquè
s’aprovaven unes taxes autonòmiques que, segons ella, no es
poden aprovar en uns pressuposts. 

(S'escolta de fons el so d’un telèfon mòbil)

 De la mateixa manera, la Sra. Mascaró, en la seva
intervenció a la Comissió d’Hisenda de dimarts passat i avui
també ho ha deixat intuir, parlava de taxes inconstitucionals,
millor dit, anti constitucionals.

Mirin, senyors de l’oposició, res de tot això és cert, ... 

(Continua escoltant-se de fons el so d’un telèfon mòbil)

... el Sr. Pastor ha deixat el telèfon. 

(Rialles)
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Tornen, idò, una altra vegada amb els seus histerismes,
tornen una altra vegada amb el seu alarmisme fills petits i en el
fons el que passa, el que realment ocorre, és que els sap greu
que aprovem uns pressuposts. Vostès voldrien que no hi hagués
pressupost, ja ho varen fer vostès amb els pressuposts de 2011
que no varen existir, que no varen ser capaços ni de presentar,
que no varen fer ni tan sols un esborrany, vostès en realitat
estam molt còmodes en el caos, hem viscut en el caos durant
quatre anys, i el que encara és més greu, aquest divendres, en un
episodi esperpèntic, aquest divendres representants del PSOE de
la Mesa del Parlament varen intentar bloquejar aquesta
institució per evitar que avui es pogués celebrar aquest ple i, per
tant, poder debatre aquests pressuposts. Una mostra més del que
són capaços de fer en perjudici, no del PP, nosaltres és igual,
sinó en perjudici de tots els ciutadans, un espectacle vergonyós
que ha posat en evidència els seus protagonistes.

(Alguns aplaudiments)

Passem, idò, al debat pròpiament dit d’aquesta primera part
del text articulat i de les esmenes que aquí s’han presentat.

Si no ho he comptat malament, hi ha 22 esmenes del PSOE,
23 del PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, és a dir,
un total de 45 esmenes, i una in voce de la Sra. Mascaró. Mirin,
de les 45 esmenes, 32 suposarien, si s’aprovassin, un increment
de la despesa o una disminució dels ingressos. Clar, és que
sembla que els partits de l’oposició encara no són conscients de
la situació d’extrema gravetat que estam patint. No podem,
desgraciadament, gastar més. Açò els ho direm una i altra
vegada: no podem gastar més!, i per tant les seves esmenes no
les podem acceptar. Aquest govern no es comprometrà a gastar
més del que ingressa. Aquest govern, que es caracteritza per la
prudència, el rigor i l’austeritat, no continuarà amb aquella
dinàmica que vostès van fer durant quatre anys i que ens va dur
a una situació de fallida tècnica.

La Sra. Santiago fa un any -ara veig que no ho ha dit més-
va ser molt gràfica, i ella ho va dir en aquesta cambra; diu: “Jo
em preocup de firmar convenis, jo em preocup de signar
contractes, i si hi ha problemes de tresoreria no és el meu
problema, m’és igual”. No era el seu problema, el problema era
de tots els ciutadans de Balears, de totes aquelles empreses que
feien feina per l’administració i no cobraven, açò era el
problema. Però a ells açò els era igual. 

I el problema real d’aquests pressupostos, dels pressupostos
de 2012 i també dels pressupostos de 2013, és que haurem de
tornar a les entitats financeres l’any que ve 808 milions d’euros.
Estam parlant del fet que pagam 90.000 euros cada hora, cada
hora, avui en el que ha passat de ple ja duim prop de 180.000
euros que hem hagut de pagar ja a les entitats financeres. I
d’aquests 90.000 euros cada hora que pagam el 70% correspon
a deutes de l’anterior legislatura. Els quatre anys anteriors han
condicionat enormement aquests pressuposts, els han
condicionat enormement i han suposat que enguany tinguem,
per posar un exemple, prop de 400 milions, 441 exactament,
milions menys de disponibilitat que la que tenien vostès l’any
2010. I açò és la realitat. Tenim 441 milions menys per gastar,
i açò fa que obligatòriament haguem de reduir de pertot.

Parlaven vostès -les esmenes- del Fons de cooperació.
Mirin, tant de bo que aquest govern pogués aportar més doblers
als ajuntaments. Els ho deia a la comissió i els ho torn dir ara:
si no haguéssim de pagar, fruit de la seva gestió a l’anterior
legislatura, 90.000 euros cada hora als bancs, algú creu que
podríem reduir als ajuntaments?, que reduiríem?; algú creu que
pujaríem impostos?, algú creu que reduiríem a sanitat, a
educació? És clar que no!, però tenim aquest llast fruit de quatre
anys de desgovern.

En qualsevol cas és molt curiosa la sobrevinguda
preocupació que tenen avui pels ajuntaments, i dic que és
curiosa perquè el que ara clamen en favor dels ajuntaments no
van ser capaços de clamar quan vostès governaven a l’anterior
legislatura, perquè vostès van fer una modificació de crèdit de
18.800.000 euros que van llevar precisament del Fons de
cooperació local i els van gastar en altres coses, i van bloquejar,
a més a més, 10 milions d’euros de la mateixa partida. Vostès
ens parlen de Fons de cooperació i vostès són els primers que
van deixar sense un duro aquesta partida en els pressuposts del
2011. 

També parlen de bestreta dels consells. El PSOE demana
augmentar les bestretes; el PSM veig que s’acontenta a deixar-
les talment. I també resulta curiós que demanin augmentar
bestretes quan ja l’any 2010, ja l’any 2011, vostès ja no les
pagaven, vostès ja no les pagaven als consells insulars. I mirin,
i no es preocupi sobretot la Sra. Mascaró, les bestretes que hi ha
en els pressupostos s’afegiran, com a pressupost de despesa i no
amb càrrec a la comptabilitat extrapressupostària, s’afegiran a
la secció 32, i s’afegiran de forma addicional, perquè recordi, i
li ho vaig dir a la comissió, que la secció 32 és una partida
ampliable, tal com queda recollit a l’article 6 d’aquesta llei a
l’apartat g).

També ens parlen de la figura -els del PSOE- del defensor
de l’usuari del sistema sanitari públic. L’Oficina del defensor de
l’usuari del sistema sanitari públic costava cada any 213.839
euros; el darrer any va costar açò, i va tenir l’any 2011, va
solucionar amb aquests doblers 84 reclamacions, 19 peticions
d’informació, 3 assessoraments i 2 suggeriments. Bé, el Sr.
Thomàs podrà dir el que vulgui, però açò és la realitat, són les
dades de la conselleria. És evident que a un moment en què hem
de prioritzar despeses aquesta és una despesa que nosaltres
consideram que se'n pot perfectament prescindir. 
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Parlen també del fons de contingència. El Sr. Boned ha estat
més hàbil i no n’ha parlat. El fons de contingència -ho dic a la
Sra. Mascaró- és un fons que és obligat per llei tenir-lo en els
pressuposts, és obligat per la Llei Orgànica 2/2012, de dia 27
d’abril, el fons de contingència, i ho llegiré perquè la Sra.
Mascaró ens deia l’altre dia que era potestatiu pujar el fons de
contingència o no; article 31, “Fondo de contingencia. El
Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones
locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y
135 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales, incluirán -no podrán incluir, incluirán- en sus
presupuestos una dotación diferenciada de créditos
presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender
necesidades de carácter no discrecional”, tal, tal, tal. Incluirán,
i vostès, el PSOE i també vostès, ens fan una esmena perquè
incomplim una llei, i ens parlen a nosaltres de pressupostos
ilAlegals! En fi...

Hi ha molts de temes que no tindré temps de poder fer-ne
una menció. Parlaven també del cèntim sanitari. El cèntim
sanitari, mirin, hi ha hagut una modificació de la llei. Tots
sabem que aquest impost ara s’ha integrat dins l’impost sobre
hidrocarburs, no es modifica en el gravamen autonòmic efectiu;
és una integració que suposa que no pugui tenir un caràcter
finalista com abans, quan es dedicava a qüestions sanitàries...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, per favor, vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, ja vaig acabant. És a dir, tot i que aquest impost no tindrà
un caràcter finalista i es dedicarà exclusivament a temes
sanitaris, sí que podem dir que en realitat tots els imposts que es
cobraran en aquesta comunitat autònoma tenen una finalitat de
tenir un sentit social, de poder cobrir els serveis bàsics
essencials, del manteniment de la sanitat pública i de l’educació.
Hem de pensar que 4 de cada 5 euros de despesa no financera es
dediquen a sanitat, educació i benestar social. Tots els impostos
són socials, i el cèntim sanitari també és social.

Mirin, ja els dic que no aprovarem cap esmena d’aquesta
part del text articulat, ja sigui perquè lògicament suposaria
haver d’incrementar la despesa, i açò òbviament és inviable en
l’actual conjuntura de crisi, ja sigui perquè, com he dit abans,
suposaria incomplir la llei, o bé perquè directament hi ha
algunes esmenes que des del nostre punt de vista no tenen ni cap
ni peus. 

Segurament tindré temps d’explicar-ne una altra al pròxim
torn. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara en torn de rèplica té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Joan Boned, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Camps, amb la seva intervenció
ha intentat defensar aquest pressupost i acusar l’oposició, com
a mínim el nostre grup parlamentari, dient que quan nosaltres
defensam que aquests pressuposts són ilAlegals és una farsa més.

Jo li aconsellaria, a vostè que li agrada tant i vostè en sap,
d’això, que llegís, que llegís aquella normativa que en tot cas és
aplicable, en la qual vostès tenen alguna cosa a veure. Miri, li
faig referència a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’aquest
mateix any. L’article 6, al final del seu apartat 2, diu: “Les
administracions públiques han de subministrar tota la
informació necessària per al compliment de les disposicions
d’aquesta llei”; i en el punt 3 diu: “Igualment estan sotmeses a
disponibilitat pública les previsions utilitzades per a la
planificació pressupostària”. Dues coses exigides per llei que no
són en aquest pressupost presentat, perquè aquest pressupost
incorpora imposts que no estan ni regulats per la llei que
correspon. Si vostès en el mes de juny, en el mes de juliol, en el
mes de setembre haguessin aprovat aqueixa llei d’imposts avui
vostè em podria parlar d’això, perquè jo no li hauria dit res, però
com que no ho feren, com que no fan la seva feina quan els toca,
que van a salt de mata, que improvisen un dia rere l’altre, per
això acaben improvisant i incomplint la llei, com fan aquesta
vegada, perquè això no és més que això, i si vostè no s’ha llegit
aqueixa llei li aconsell que se la llegeixi.

També ens acusen que tot és..., tornam a l’herència de
sempre, tot el que va passar la passada legislatura és tot molt
greu, i que vostès només gasten allò que tenen. Miri, jo li diré
com apliquen vostès aqueixa política de gastar allò que es té. Si
fos així estic segur que vostè convindrà amb mi que tots els
proveïdors cobrarien a temps, cosa que no està passant. Hi ha
proveïdors que, a pesar d’haver pagat 842 milions endarrerits,
tenen pendents cobraments des del mes d’abril, empreses que
abandonen els contractes perquè no cobren l’anualitat d’aquest
2012; sense anar més lluny a Endesa vostès li deuen més de 20
milions d’euros; els centres educatius públics no han rebut les
aportacions que tocava, i els transportistes dels estudiants
tampoc no cobren. El setembre d’aquest mateix any 2012 el
Govern havia gastat 3.228 milions d’euros; en canvi havia pagat
menys de 2.344. Vostès han gastat més de 900 milions que no
tenen. Qui és que fa el que no toca? Sempre ho fan els altres tot
malament?, vostès no fan res malament? Vostès gasten també
allò que no tenen, provat, amb xifres, el mes de setembre. Si
vostè té informació contrària esper que m’ho digui.

Vostès ens diuen també dels ajuntaments. Parlen dels
ajuntaments i, clar, tot el que nosaltres deim està malament i el
que vostès fan és tot correcte. Miri, fins al 2012 els ajuntaments
més prompte o més tard acabaven cobrant el que els tocava per
llei, una llei que vostè recuperi a veure quan va ser aprovada. El
0,7. Clar, vostès què varen fer l’any passat?, l’any passat varen
dir “ara ja no podem pagar el 0,7 perquè això és molt, els
ajuntaments no es mereixen aquest 0,7, ho deixarem en un 0,5",
i ara que resulta que ara ho deixen en un 0,3. En poc més d’un
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any de govern els ajuntaments perdran més del 50% del que els
correspon arribar per llei, perquè vostès un any rere l’altre
modifiquen la llei, modifiquen la normativa a la seva
conveniència i no a la dels ajuntaments. Vostès no respecten els
ajuntaments, aquests ajuntaments que si tenguessin la llei que
quedàs al 0,7 en un moment o en l’altre tendrien dret a reclamar
aquest 0,7, però com que vostès no ho volen, ho modifiquen i
només poden reclamar el 0,3, i a més a més també es cuiden
d’eliminar la clàusula que obliga l’administració autonòmica a
aportar com a mínim el mateix que l’any anterior. Vostès no, el
mateix no, cada any menys, i per això modificaran les lleis que
facin falta. Això és el respecte que vostès tenen pels
ajuntaments.

Igualment que pels consells. Avui sense anar més lluny hi
havia declaracions en premsa del president del Consell
d’Eivissa que deia que determinades pressions segons per a què
no feien falta, i que les guardava per defensar els interessos com
per exemple el finançament necessari dels consells insulars, del
Consell d’Eivissa sense anar més lluny. Jo vull veure què
votaran el president del Consell d’Eivissa, i el de Menorca i la
de Mallorca, avui quan nosaltres reclamam que s’actualitzin les
quanties que van als consells, que es deixin de congelar, que
se’ls doni el que els correspon també per llei. Vull veure què
faran aquests presidents dels consells.

Per anar acabant, perquè no tenc molt de temps, parla també
vostè del fons de contingència. Efectivament, tenim una esmena
que també proposa això mateix. Hi estam d’acord, hi ha d’haver
un fons de contingència, però el que no diu la llei, el que no diu
la llei, Sr. Camps, és que aquest fons de contingència ha de tenir
més de 5,5 milions d’euros. En el moment crític de situació
econòmica en què estam, aquest govern no es pot reservar més
de 5 milions per fer política partidista, que al final és el que fan;
aquest govern reserva...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned...

EL SR. BONED I ROIG:

...més de 5,5 milions d’euros per fer política partidista, per fer
clientelisme, que és el volen fer al final. I per acabar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, vagi acabant. Gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

...una darrera referència al tema del cèntim sanitari. Diuen que
és finalista, i vostès el que fan és que no tan sols s’han
equivocat amb l’ingrés i l’han duplicat, sinó que a més a més
manegen xifres que són diferents. Vostès han desvinculat aquest
ingrés de la despesa sanitària; això ho han fet perquè és a la
disposició derogatòria. Però és que, a més, vostès amb la seva
previsió, la Direcció General de Pressupostos va estimar aquest
ingrés en 57,2 milions d’euros; uns 18 milions venien de l’Estat,
només 18; la resta venia de l’ingrés autonòmic. Què passa?, ara
vostès han fet una modificació de 19 milions, no de la diferència
d’aquests 38 que inicialment havien previst. Hauran d’explicar
també per què ho fan així, per què abans eren 38 els que

recaptaven i ara, com que no vénen de l’Estat i vostès tampoc
no els recaptaran aquí, no posen això. Estan jugant i estan fent
demagògia i manipulant xifres, estan adaptat allò que necessiten
per quadrar un pressupost perquè treballen i juguen a salt de
mata. Vostès no tenen coherència en gestió econòmica i aquest
pressupost és una mostra molt clara, i aquest articulat és la
prova del cotó. Vostès no saben gestionar econòmicament una
comunitat autònoma.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té el torn de paraula el Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, la Sra. Joana Lluïsa
Mascaró, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Camps, propostes
contràries a la Constitució, sí senyor, propostes contràries a la
Constitució. Jo li recoman la lectura dels articles 133 i 134 de
la Constitució. No és cap histerisme ni cap alarmisme, cap ni
un. Vostè em recomanava en comissió que anàssim al Tribunal
Constitucional, i que ja contestarien un dia. Això també ho
recomanava el vicepresident a uns empresaris que es queixaven
dels nous imposts, els va dir “bé, vosaltres pagau i llavors
recorreu, i d’aquí a quants anys, si teniu la raó, haureu fet com
una vidriola, i encara tendreu ingressos”. És això que han de fer
els ciutadans?, fer vidriola anant al jutjat a reclamar?, quan ho
poden fer bé, ho poden fer bé. Són 34, i a estones 35! No
necessiten ningú més. 

Per tant, si no l’hi fan, és perquè no els dóna la gana, són
proves de fatxendes, quasi quasi, això, perquè si realment estan
tan segurs de la legalitat no haguessin votat en contra que els
lletrats d’aquesta cambra ens informassin sobre si estava ajustat
a dret o no aquest projecte de llei. Aquí és on els vull veure, que
aquests tres d’aquí darrere votin a favor d’un informe dels
lletrats, però no ho acceptaran, no?, perquè ho sap, vostè és el
primer que ho sap, que no és ajustat a dret la majoria de
l’articulat d’aquest pressupost. Per tant no em vengui amb
histerismes i alarmismes. No són vostès els de la seguretat
jurídica?, no ho varen prometre des del primer dia, seguretat
jurídica? I quina seguretat jurídica té un pressupost que
incompleix la Constitució? Cap ni una, però com que anar a
reclamar costa doblers, confien que ningú no hi vagi, als
tribunals. 
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Voldríem que no tinguéssim pressuposts. Nosaltres?,
nosaltres voldríem que no tinguéssim pressupost? És culpa
nostra que la Sra. Salom no pot presentar uns pressuposts en el
Consell de Mallorca i els ha de prorrogar? O del Partit Popular
i d’aquest govern, que no li dóna el que necessita i el que li
toca? Què vol dir, que voldríem que no tenguéssim pressuposts?
Nosaltres el que volem és que les coses funcionin. 

Vostès ho emmarquen tot a tenir un pressupost aprovat. És
igual si el pressupost està aprovat o prorrogat, això és igual, als
ciutadans els és igual; el que volen és que els serveis funcionin,
i amb els pressuposts que vostès ens duen aquí, els serveis no és
que deixin de funcionar, és que molts deixaran d’existir, com
n’han deixat d’existir aquest any, i al Consell de Mallorca també
li pot passar això, si no modifiquen les propostes que nosaltres
li feim. Els doblers destinats als consells es poden posar a la
secció 32, no tenen cap problema, votin..., és a dir, es posarà de
manera addicional. Precisament això és el que demanam.

El nostre grup demana que l’articulat digui que de manera
addicional s’hi afegiran. Votin-hi a favor. Però tampoc no ho
votaran a favor, això, no és ver? Per tant, no és ver que estiguin
disposats a fer allò que vostè ens diu que faran, perquè nosaltres
li volem posar com a obligació per llei i vostè no la vol
acceptar. Per tant, no és ver, és una altra mentida, és una altra
mentida d’aquesta seguretat tan jurídica i que fan allò que toca
fer, el que varen dir que venien a fer i fan tot el contrari d’allò
que varen dir que venien a fer.

No poden gastar més, (...) prudència, rigor, austeritat.
Perdoni, tot això es resumeix en una paraula: improvisació,
improvisació. Un govern que s’ha passat un any dient que
perquè funcioni l’economia hem de baixar els imposts, que no
n’han de crear. Li dèiem, almanco posau patrimoni, i deien que
no, perquè l’economia funcionarà sense. Des de fa mig any cap
aquí n’han creat. I la darrera de les improvisacions de totes
encara penja, dins els pressuposts hi ha els ingressos, però
encara no estan aprovats. Ja els va anar bé que dimitís el Sr.
Mesquida, perquè va ser l’excusa per no tenir pressuposts,
perquè no és veritat que ho tenien previst i comptat, no, no,
aquell dia es plantaren els consellers i aquell senyor es va haver
d’aixecar a fer números. Per tant, improvisació, improvisació,
improvisació.

Fons obligats per llei. La llei l’obliga a tenir una dotació
diferenciada, no a crear un fons dins l’articulat, ni haver-hi de
posar 5 milions d’euros. I després diu que si no posessin el fons
de contingència, incompliríem una llei orgànica. L’Estat
incompleix una llei orgànica, l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears és una llei orgànica, aprovada en el Congrés dels
Diputats i l’Estat l’incompleix. On hi ha la partida destinada a
règim especial de les Illes Balears que diu el nostre Estatut, llei
orgànica? Ho incompleix, no hi és. Els va bé a vostès això? Els
va bé? Clar, perquè a vostès no els importen les persones, ni els
seus problemes. El que volen és ser la comunitat que més dèficit
ha reduït i hem de pagar i hem de pagar i hem de pagar! Li puc
dir coses que pagam, és ver que pagam moltes coses. El metro,
30 milions cada any fins l’any 31 pagam als bancs. Les
dessaladores del Sr. Matas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Mascaró, per favor vagi acabant.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Ja acab, Sra. Presidenta. 14 milions cada any; les autopistes
d’Eivissa, miri que n’hi ha de quilòmetres a Eivissa
d’autopistes, eh?, 20 milions d’euros cada any. Això també és
herència!

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula en nom del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Antoni Camps, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Començaré pel final. La Sra. Mascaró ha enumerat algunes
herències de la legislatura del Sr. Matas, fa dues legislatures,
que són de 60 milions d’euros, 70. És que haurem de pagar, ho
repetiré, dins el 2013, 808 milions d’euros i el 70% d’açò són
préstecs que vostès van firmar l’anterior legislatura. Aquesta és
la realitat! I açò suposa que enguany tindrem 441 milions menys
per gastar. Com els hem d’explicar que tenim 441 milions
menys per gastar? I lògicament totes les administracions,
Govern, consells i ajuntaments s’han d’estrènyer el cinturó
perquè no hi ha doblers! Ho podem dir en anglès si volen, però
més fort ja no ho puc dir.

I si no hi ha doblers, totes les partides s’han de reduir. I a
pesar de tenir aquestes circumstàncies de fortes restriccions,
dedicarem 4 de cada 5 euros a sanitat, educació i a benestar
social. S’augmenta un 14% la partida de benestar social.
Augmentarem en 10 milions d’euros la partida de dependència.
Estam mirant per les persones! Qui no miraven per les persones
eren vostès, que durant quatre anys van deixar de pagar 1.500
milions d’euros a proveïdors i a petites empreses. 

(Alguns aplaudiments)

Açò també eren persones i aquí hi havia molta gent que va
anar al carrer! I vostès van triplicar l’atur, tampoc no eren
persones aquelles persones que van anar al carrer per culpa de
la seva gestió i de les seves polítiques? Mirin, no facem
comparacions perquè les comparacions són realment odioses.

Mirin, deia el Sr. Boned que nosaltres gastam més del que
ingressam. Miri, açò ho sabrem quan tanquem l’any i sapiguem
el dèficit que tenim i sabrem quina diferència hi ha entre els
ingressos i quina diferència hi ha entre les despeses. Aquesta és
la realitat. I li puc assegurar que el dèficit de l’any 2012 serà
molt menor que el del 2011 i menor que el del 2010. I
segurament, el Sr. Vicepresident ara em corregirà, estarem molt
prop de l’1,5% del PIB. I aquests pressuposts que avui debatem,
evitaran que l’any que ve ens disparem en despeses i ens
disparem en dèficit. I tancarem l’any amb un 0,7%. Si els anys
2010 i 2011 vam tancar l’any amb més de 1.000 milions d’euros
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de dèficit, l’any 2013 el tancarem amb 188 milions de dèficit.
Açò és gastar el que es té i no gastar més del que s’ingressa.

Ens parlen i continuen insistint que els pressuposts són
ilAlegals. Jo anim a la Sra. Mascaró, jo anim al Partit Socialista
perquè vagin allà on vulguin, que vagin als tribunals que
vulguin, que vagin al Tribunal Constitucional. Sra. Mascaró, la
Sra. Armengol li mostrarà el camí, fa poc que hi era, al Tribunal
Constitucional. Li demani per on hi van, quin passadís i quina
porta i no passi pena, protesti allà i hi faci les alAlegacions que
cregui oportunes. Aquests pressuposts són legals i les seves
acusacions d’ilAlegalitat són ja una cosa habitual. L’any passat
ja ho varen dir, enguany ho tornen dir i l’any ja puc assegurar jo
avui, ho tornaran dir, segur! Però no és així. Són uns
pressuposts perfectament legals.

Mirin, és que hauria de repetir tantes coses... Rallava el Sr.
Boned d’ineptitud per gestionar, rallava d’un pressupost que és
un autèntic desastre, rallava d’ilAlegalitats. Ens ha dit lladres per
mor de la targeta sanitària. Una altra vegada li ho torn dir, si
vostè creu que la targeta sanitària, el cost que té, allò que paga
l’usuari està per damunt del cost real que té, vagin als tribunals.
No hi ha cap problema, si vostès creuen que també és ilAlegal,
si vostès creuen que el Govern roba i, per tant, comet una
ilAlegalitat, comet un delicte, vagin als tribunals i defensin els
seus plantejaments. Però no ho faran, perquè açò no és així. La
targeta sanitària ha evitat molt de frau. Ja els ho vaig dir l’any
passat, amb una mateixa targeta, l’anterior, hi va haver cinc
parts en un any, d’una mateixa targeta. Açò ara ja no passa. I el
Sr. Thomàs que era qui ho havia de controlar, res feia per
controlar-ho. Ara sí s’han posat les mesures adequades per
controlar el frau a la sanitat.

Mirin, ja per acabar, la situació econòmica d’aquesta
comunitat és gravíssima. Repetesc, tenim 441 milions menys de
disponibilitat. Pagam 90.000 cada hora a les entitats financeres,
fruit d’una gestió que van fer vostès fa quatre anys. Aquesta és
la realitat i vostès haurien de ser conscients...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, per favor vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant, haurien de ser conscients que aquesta realitat
ens condiciona enormement i que els pressuposts, per desgràcia,
han de ser absolutament restrictius i hem de ser restrictius en
despesa i, per desgràcia nostra, també suposen incrementar
ingressos a través d’impostos. Açò és el que tenim, aquesta és
la realitat. Per tant, aquest govern farà front a aquesta realitat,
sortirà endavant amb aquests pressuposts i intentarà fer viable
l’estat del benestar i fer viable aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al debat número 1 bis, la resta de disposicions i
l’exposició de motius del dictamen del projecte de llei. 

A la resta de disposicions i a l’exposició de motius es
mantenen les esmenes següents:

A la disposició final primera, modificacions de la Llei 12/12,
de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del
dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears: RGE núm.
9995, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 9996, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

A la disposició final tercera, modificació de la Llei 6/2007,
de 27 de desembre, de mesures tributàries i
econòmicoadministratives: RGE núm. 9673, de modificació, del
Grup Parlamentari Socialista; RGE núm. 9997, de modificació,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; RGE núm. 9998, de modificació, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final quarta, modificació de la Llei 9/1991,
de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament
d’aigües: RGE núm. 9704, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; RGE núm. 9999, de modificació, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 10000, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final cinquena, modificació de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les
taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears: RGE núm.
9703, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm.
9675, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm.
9674, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm.
10002, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 10003, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; RGE núm. 10004, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 10005, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 10006, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; RGE núm. 10007, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final novena, modificació del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions: RGE núm. 10008, de supressió,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; RGE núm. 10009, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final desena, modificació del Decret
legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears: RGE núm. 10010, de supressió, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm.
10011, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
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A la disposició final onzena, modificació de la Llei 7/2010,
de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears: RGE núm. 10012, de supressió,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; RGE núm. 10013, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 10014, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; RGE núm. 10015, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca; RGE núm. 10016, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 10035, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. 

A la disposició final dotzena, modificació del Decret llei
5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres
institucions autonòmiques: RGE núm. 10018, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; RGE núm. 10019, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
RGE núm. 10017, d’addició, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final tretzena, modificació de la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears: RGE núm. 10020, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final catorzena, modificació de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears: RGE núm. 10021, d’addició, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final quinzena, modificació de la Llei
9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012: RGE
núm. 10022, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final dissetena, modificació del Decret
112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea el Registre de parelles
estables de les Illes Balears i se’n regulen l’organització i la
gestió: RGE núm. 9685, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; RGE núm. 10023, de supressió, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final divuitena, modificació del Decret
54/2002, de 12 d’abril, que regula les indemnitzacions per raó
del servei de personal al servei de l’administració autonòmica
de les Illes Balears: RGE núm. 9684, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista; RGE núm. 10024, de modificació, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

A la disposició final dinovena, modificació del Decret
75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears: RGE
núm. 9676, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista.

A la disposició final vintena, modificació del Decret
34/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de l’Ens
Públic Servei de Salut de les Illes Balears: RGE núm. 9674, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista.

A la disposició final vint-i-unena, modificació del Decret
83/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis
generals del procediment per al reconeixement de la situació de
dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de
compatibilitat de les prestacions del sistema per a l’autonomia
i atenció a la dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i es crea la xarxa pública d’atenció a la
dependència de les Illes Balears: RGE núm. 9678, de supressió,
del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm. 10025, de
supressió, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca.

A la disposició final vint-i-dosena, modificació del Decret
56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la cartera bàsica de
serveis socials de les Illes Balears 2011-2014: RGE núm. 9679,
de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm.
10026, de supressió, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final vint-i-tresena, modificació del Decret
51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i
compensacions per obres i instalAlacions de la depuració
d’aigües residuals: RGE núm. 9680, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista; RGE núm. 10027, de modificació, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

A la disposició final vint-i-quatrena, modificació del Decret
62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control
intern que s’ha d’exercir a la Intervenció General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears: RGE núm. 9681, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista.

A la disposició final vint-i-cinquena, normes de rang
reglamentari: RGE núm. 9682, de modificació, del Grup
Parlamentari Socialista; RGE núm. 10036, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

Esmenes que postulen l’addició de noves disposicions finals:
RGE núm. 9683, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista.

A l’exposició de motius, RGE núm. 9687, de modificació,
del Grup Parlamentari Socialista.
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A la resta de disposicions s’hi han presentat els vots
particulars següents: del Grup Parlamentari Socialista, a la
disposició final vint-i-sisena bis, a la disposició final vint-i-
sisena ter i a l’exposició de motius.

Defensa conjunta de les esmenes i vots particulars, té el torn
de paraula el Grup Parlamentari Socialista, per un temps de deu
minuts, Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Entram ara al segon debat d’aquest articulat, debat que
bàsicament és un nou debat sobre tributs de la comunitat
autònoma, però voldria començar amb el que suposadament
seria la darrera esmena i que va referida a l’exposició de motius.
Una esmena que tenim presentada que proposa substituir dues
paraules d’un determinat paràgraf d’aquesta exposició de
motius, i és el paràgraf en què es diu que “La prestació de
serveis públics essencials, com l’assistència sanitària, l’educació
i la protecció social continuen essent els eixos bàsics del
pressupost del 2013". Nosaltres, com que entenem que no és
correcta aquesta afirmació, proposam substituir les paraules
“continuen essent” per “haurien de ser”, perquè, efectivament,
haurien de ser eixos bàsics d’un pressupost, però no ho són, la
prova clara és el que passa en sanitat, en educació i en serveis
socials: greus problemes que tenen tots els usuaris, greus
problemes que tenen totes les organitzacions que treballen en
aquestes tres àrees.

Sense anar més lluny, dos exemples molt recents: per
incompliments del Govern amb les administracions insulars,
com els consells, avui mateix s’anunciava una plataforma
sociosanitària, la Plataforma sociosanitària d’Eivissa, que es
veuria obligada a tancar i deixar de prestar els serveis per
l’incompliment del consell insular, que ve provocat pel deute
que no atén el Govern amb aquest consell. Aquesta és la
preocupació d’aquests eixos bàsics; igualment que ho és per a
allò que necessiten, una necessitat fonamental dels ciutadans,
per exemple, que les navilieres, les empreses de transport
marítim, que presten el servei entre Eivissa i Formentera, ja han
anunciat que l’1 de gener es veuran obligades a cobrar
íntegrament el bitllet als residents i passaran de pagar 5 euros a
33, gràcies que el Govern, des del mes de març, no aporta ni un
sol euro ni acompleix la seva obligació. Aquesta és l’atenció
que tenen aquests drets bàsics i eixos bàsics del pressupost.

I passam directament, ara sí, al tema tributari, al tema
impositiu. En aquest segon debat hem de fer referència a moltes
noves taxes i a modificacions d’aquestes, i el Sr. Camps, abans,
ens intentava justificar la necessitat d’entrar en aquesta
modificació tributària perquè s’havia de fer front a despeses
necessàries i provocades indegudament per l’anterior Govern
socialista a la passada legislatura. I entre aquestes taxes s’ha
parlat d’una concreta, que era la targeta sanitària i a més s’ha
justificat amb la necessitat de mantenir aquesta taxa, que
proposam nosaltres que es derogui, perquè diu, ha dit el Sr.
Camps, ha evitat molt frau.

Jo voldria recordar als senyores i senyores diputats una cosa:
l’any passat, en el pressupost, en aquest mateix debat,
l’argument per incorporar la taxa per emissió de targeta
sanitària, segons la memòria econòmica, suposà, era que s’havia
d’emetre una nova targeta, una nova targeta amb un foto i un
xip que passaria a ser una targeta intelAligent, i això venia
desglossat, el cost de l’emissió d’aquesta nova targeta 10 euros
en total.

Sr. Camps, vostè ha anat a renovar alguna targeta aquest
exercici 2012, sanitària? No hi ha anat, veritat? Si hi hagués
anat sabria que a vostè l’obliguen a pagar 10 euros i que la
targeta que li donen és la mateixa que li donaven fins ara, que
no li donen la targeta nova que justifica la taxa de 10 euros. Per
tant, és o no és una estafa? I a més, vostè acaba de donar la raó
al Grup Socialista, que l’any passat els va dir: el control del frau
es pot fer amb la mateixa targeta, i vostè avui diu: hem reduït el
frau. Amb quina targeta? Amb l’antiga, amb l’antiga, sense
cobrar 10 euros. És una estafa, Sr. Camps, i vostès són uns
estafadors, els agradi o no els agradi!

(Remor de veus)

Miri, continuen dient, parlam que vostès tenen la necessitat
d’aquestes taxes perquè han de pagar aquest deute; que vostès
ara ja no fan les coses de la mateixa manera, que vostès són els
únics que varen haver de fer front a despeses innecessàries de la
passada legislatura. Miri, jo li llegiré dos breus apartats, Sr.
Camps: “pufos” del 2007, que el Govern, quan va arribar, el
Govern socialista, es va veure obligat a pagar perquè no estaven
pressupostats, IBATUR, 23 milions; Palma Arena, 39 milions;
Serveis Ferroviaris, 100 milions; CDI, hi vinculin caixa de
Cola-cao, 4 milions; Euro-bàsquet, organització d’aquest Euro-
bàsquet, 4 milions; total 170 milions, Sr. Camps, no 60 com
deia vostè, o més. Despeses del 2007, no pressupostades, que es
varen haver de pagar el 2008: Educació, nòmines, 37 milions;
Sanitat, nòmines, 57 milions; IB3, 30 milions; consells insulars,
25 milions; dèficit d’IB3, 70 milions; total 124 milions. I això
només són dos detalls: 124 i 170, vagi sumant, si són 50 o són
60, Sr. Camps, vagi acostumant-se a sumar tot el que ha de
sumar i no és més que una part.

(Alguns aplaudiments)

Miri, aquestes taxes que vostès posen, a més algunes són
greus, i començaré per aquestes. Vostès imposen taxes ara a la
revisió del grau de dependència i del grau de discapacitat, és
injust, a més d’innecessari. La reducció del dèficit no els obliga
a vostès a abusar dels que tenen necessitats, la reducció del
dèficit no els permet a vostès, no els hauria de permetre passar
per damunt d’aquests colAlectius que tenen necessitats, i és molt
greu cobrar 20 euros per a una persona que es veu en la
necessitat de revisar el seu grau de dependència o de
discapacitat. Això no es fa, Sr. Camps; vostès no tenen
sensibilitat amb els més necessitats, cap ni una.

Una altra proposta que nosaltres defensam per via
d’esmenes, la necessitat de modificar la taula de l’impost sobre
transmissions patrimonials. Em dirà, ja sé que em dirà, perquè
ho va dir en comissió, Sr. Camps, que nosaltres no sabem què
volem amb això, perquè primer proposàrem passar del 7 al 8 i
ara passam a un ventall que anam enrera, no; la progressió en la
política tributària l’hem defensada des del primer moment el
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Grup Socialista, cosa que no ha fet mai, mai, el Partit Popular,
que ara incorpora l’impost de patrimoni, perquè no té més
necessitat, perquè no té més remei, perquè té necessitat, i ara,
després d’un any de negar-ho sí ho fa. Però a la resta vostès no
posen progressió suficientment clara perquè realment qui més
té sigui qui més pagui, no, vostès continuen mantenint,
prioritzant i defensant els que més tenen i castigant els que
menys paguen. I aquesta distribució que fan vostès del ventall
nou de transmissions patrimonials és un altre clar exemple
d’aquesta falta de progressió.

També proposam que s’elimini la modificació del cànon de
sanejament d’aigua i ho proposam perquè és una nova injustícia.
No és ver que vostès apliquin directament progressió també
damunt aquesta taxa, en funció del consum, perquè aquest
cànon té dos punts a tenir en compte: una quota fixa i una quota
variable, i vostès modifiquen la quota variables que va en funció
de la despesa, però el que no diuen clarament és que
incrementen un 10% la quota fixa, que afecta a tots,
independentment del consum, a tots, alts consumidors, grans
consumidors i al petit consumidor de les famílies, 10% més.

També plantejam esmenes referides, una proposta que es fa
a aquest articulat i és la possibilitat que per via de concessió
cercar més aprofitament a béns públics concretament, els
corresponents a l’àrea de l’ib-salut, de sanitat. Nosaltres amb
l’esmena l’únic que proposam i que intentam és assegurar-nos
que aquest aprofitament sigui el correcte i que no anem
continuant perjudicant el pacient, com es fa des de Salut, i no es
continuïn aprofitant els que més tenen d’allò que és públic. Per
tant, el que proposam és intentar assegurar que no hi haurà
aprofitament sanitari privatiu d’aquests béns públics de l’ib-
salut. És molt simple l’esmena i crec que molt coherent, per tant
la tenguin en compte a l’hora d’intentar pensar si en poden
aprovar alguna.

I passaré ara a una esmena, a un grup d’esmenes, que són en
total 8 esmenes, que fan referència a modificacions de decrets.
Són totes, i que nosaltres proposam que se suprimeixin aquestes
disposicions finals que afecten aquestes modificacions, són totes
modificacions de decrets, com dic, i en demanam la supressió
perquè amb aquestes disposicions vostès fan deixadesa de la
potestat reglamentària que correspon al Govern, tal com
assenyala l’Estatut d’Autonomia i fins i tot la pròpia Constitució
Espanyola. Vostès eviten haver d’acomplir el procediment que
es preveu a la Llei de govern per aprovar reglaments, eviten
tramitació administrativa i haver de dur a terme els informes
preceptius dels òrgans estatutaris i altres òrgans
d’assessorament, de representació i consulta, i per això
proposam que aquestes 8 disposicions finals siguin suprimides.

I per anar acabant, dir-li que proposam també una nova
disposició final que va en coherència amb algunes esmenes que
teníem a l’anterior debat, referides al complement específic, per
exemple. I record que vostè, Sr. Camps, en comissió em va dir
molt clarament que aquesta llei de pressuposts no era la llei
oportuna per proposar modificacions o controls o sostres a
aquests complements específics, que això era un tema de funció
pública. Siguem coherents, Sr. Camps, aquesta esmena el que
proposa precisament és modificar la Llei de funció pública per
poder adoptar aquestes limitacions del sostre d’aquests
complements com el complement específic. És molt senzill, el

que vostè reclamava és a una esmena posterior, és una cosa tan
senzilla com això.

Dit tot això, i veig que ja he acabat el temps, no m’estendré
més, simplement dir-los que efectivament vostès amb aquests
pressuposts, amb aquest articulat castiguen novament per via
impositiva aquells que menys tenen, incrementen totes aquelles
taxes que han pogut, no és cert que els nous imposts tenguin cap
caire ecològic de res, tenen tant una cosa com l’altra purament
i simplement un afany de recaptació perquè vostès han dit que
no en tenen prou i han de cercar com fer-ho. Però, novament,
deixen de banda la necessària progressió en la política tributària,
no ho fan, incrementen taxes per a tothom; no estableixen cap
tipus de bonificació; el que han fet és eliminar i derogar
determinades bonificacions, fins i tot a aquells que ho han fet
abans resulta que vostès els han derogat també una deducció i
bonificació que hi havia per a empresaris, per a autoocupació,
aquests empresaris, petits empresaris que tant els preocupen a
vostès ...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, acab, Sr. President. ... resulta que ara ja no els preocupen
perquè els beneficis que tenien per a aquesta autoocupació
vostès els ho derogaran amb la votació que faran avui.

Siguin sincers, intentin incorporar alguna esmena perquè
aquest pressupost, que realment és un desastre, necessita moltes
millores i amb alguna no s’arreglarà, però seria un detall, encara
que suposam que no tendran aquest detall amb nosaltres.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, no m’ha dit res de
l’esmena que li he proposat de fer-la conjuntament, referida a
les pagues extres. Si li interessa, demanaríem un recés i la
podríem tirar endavant.
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En aquest segon bloc d’esmenes a l’articulat les primeres
esmenes que hi tenim fan referència al cèntim sanitari i com que
ja n’he parlat abans les don per defensades.

Després, el Govern del Partit Popular, que havia d’abaixar
els imposts i ara no només els apuja sinó que en crea de nous,
proposa una modificació de l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats. Nosaltres no hi estam
en contra, però sí demanam una major progressió, que els que
tenen menys els rebaixem l’índex i l’apugem per als de dalt. I
m’agradaria que almanco es pronunciàs sobre això, que sí, que
podríem recaptar el mateix però en funció del que té cadascú.

I en el mateix de la progressió i de pagar a uns preus
raonables, ve el tema del cànon de l’aigua. A nosaltres ens
pareix positiu la introducció de la progressió, però és que no
només ens preocupa el 10% que apuja la quota fixa, sinó que el
fet amb trams, així com han establert els trams de la quota
variable, farà que el consum normal d’una família de quatre
persones el 2013, dos adults i dos infants, es dispari un 57%; jo
he fet els comptes i una família normal pot arribar a pagar, de
cànon d’aigua pagava uns 17 euros enguany, ha pagat, i el 2013,
amb els trams que vostès posen, pot arribar-ne a pagar 37.

Clar, 20 més de cànon d’aigua, un centenar dels envasos
perquè a moltes zones, especialment de Mallorca, l’aigua que
ve, l’aigua corrent que deim, no és saludable, i han de comprar
envasos, i hi afegim els envasos que té previst fer pagar el Sr.
Aguiló, jo no sé si és que pretenen que a final de mes la gent
s’hagi dutxat poques vegades o que es facin net amb vinagre,
però l’aigua haurien d’abaixar una miqueta, crec que estaria bé
que fessin un esforç per acostar-se a la nostra esmena.

Igual que amb el tema del cànon als ajuntaments; és que,
vostès no és que no vulguin gastar més, és que volen llevar-ho
als ajuntaments. Ara resulta que aquella tasca que fan els
ajuntaments, en nom del Govern, que és mantenir algunes
depuradores, que els donava dret a cobrar per aquest
manteniment i per les obres que havien de fer, ara el dret queda
reduït dependent de la disponibilitat pressupostària del Govern.
Què vol dir dependent de la disponibilitat pressupostària? Idò,
jo, si fos un ajuntament que tengués una depuradora, demà
mateix li duria les claus al Sr. Bauzá. Arregla’t! T’estan fent
una feina i a sobre nosaltres l’hem de ... Per favor! I això és
aquest gran suport als ajuntaments que fan vostès.

Referent a les taxes, bé, hi ha un maremàgnum de taxes; n’hi
ha alguna que, sincerament, ara haver de cobrar a una barca que
sigui a Cala Nova o a un port de les Illes, haver-li de cobrar
l’aigua i el llum, que tal vegada és allà perquè ha d’anar a fer
unes tasques humanitàries o perquè uns voluntaris que ajuden
a l’administració, sincerament això a l’administració no li
repercuteix en res i, en canvi, a una entitat sense afany de lucre
sí que li suposa unes despeses que pot destinar a altres coses.
Crec que aquí sincerament que s’han passat ja com a de rosca.

Això de cobrar 20 euros per revisar el grau de dependència
o el grau de discapacitat o per apuntar-se al Registre de Parelles
Estables, però vaja, sobretot per revisar el grau de dependència
o el grau de discapacitat, ens pareix, sincerament, de jutjat de
guàrdia.

Com ens pareix també una mica ridícul, per no dir una altra
cosa, anar a passejar per un espai públic que s’ha comprar amb
doblers públics, els ciutadans de les Illes Balears hagin de tornar
pagar. Nosaltres podríem estar d’acord que si en aquests espais
s’hi fan activitats lucratives o activitats privades d’algun sector
que diu, mira, ara hi vull anar a fer la primera comunió de la
meva criatura, se’ls cobri, però per anar a caminar per un espai
públic em sembla una mica exagerat.

Sí que mantenim el suport a algunes altres que no hem
esmenat, però allò que sí és cert i ho mantenim i ho repetim i ho
reiteram és que tanta seguretat jurídica tenen vostès, tan segurs
estan que si permetessin un petit informe dels lletrats d’aquesta
cambra s’hauria acabat la història, però prefereixen mantenir-la,
fer gastar doblers a la gent disposada a anar als jutjats i quan hi
hagi resposta vostès segurament ja no governaran, però els
ciutadans hauran pagat i hauran patit molt. Crec que tenen
majoria absoluta suficient per permetre un informe sobre aquest
tema. Per tant, nosaltres continuam insistint en l’informe sobre
aquest tema i continuam demanant la supressió d’altres taxes, de
moltes de les que s’han posat.

Llei de subvencions. És curiós perquè el Partit Popular no
vol donar subvencions, du un any i mig dient que s’ha acabat la
cultura de la subvenció, però ara modifica la llei per fer més
fàcil donar subvencions a dit sense que ningú no se n’assabenti.
Què passa?, que passam de la cultura a la dictadura de la
subvenció?, si ets dels meus en tendràs i si no ho ets, no? És així
que anam? Tanta transparència, tanta seguretat, Sr. Camps!,
tanta, tanta, tanta prudència, arribam fins aquí. 

Com, per exemple, allò que no podem gastar allò que no
tenim, no podem gastar el que no tenim i no hi pot haver dèficit,
és tan així que no hi pot haver dèficit que la llei actual diu que
si una empresa pública té dèficit la conselleria corresponent està
obligada en dos anys a haver d’eixugar el dèficit. Ara, a l’època
en què el dèficit és l’obsessió, en què s’ha d’eliminar dèficit, a
les empreses públiques no importarà eixugar-ho en dos anys, ho
podem fer en cinc i el Govern en podrà autoritzar més, com
quedam?, hi ha d’haver dèficit o no hi pot haver dèficit?, o
només n’hi pot haver on no s’assabentarà segons qui? És ridícul.
El fet és ridícul, Sr. Camps, és fer el ridícul. 

Com és ridícul i més que ridícul, una acció cínica i insultant
als treballadors, el fet que a partir d’ara als òrgans unipersonals
d’aquestes empreses públiques es puguin contractar directament
sense que estigui previst als estatuts. El Sr. Company, ara em
sap greu que no hi sigui, enviarà a l’atur un munt de treballadors
d’Espais de Natura i d’IBANAT, però podrà contractar càrrecs
de confiança sense que estigui previst als estatuts i sense
encomanar-se a Déu ni a ningú, eh?
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No podem gastar? Això és l’austeritat? Això és la
prudència? Sí, la seva, perquè no la dels ciutadans, no se la
mereixen els ciutadans baldament els votassin, eh?, no se la
mereixen.

I, per acabar-ho d’aclarir, si a més a més necessiten personal
directiu professional per ser elegit o per ser contractat ja no
necessitarà demostrar ni competència professional ni
experiència. Això, Sr. Camps, ho diu la llei, li sembla bé, a
vostè? Sí. La veritat és que a nosaltres... comprendran que
aquestes modificacions suposen una expressió -com li deia- de
cinisme cap als treballadors acomiadats i cap a la societat en
general.

Per tant, mantenim les nostres esmenes i els recordarem un
dia sí i un altre també, perquè això no és herència, això es
posarà en marxa a partir de dia .

Dins tot aquest maremàgnum de disposicions de la llei, el
Govern es marca com a una obligació un nou projecte de llei de
finances molt aviat. La veritat és que crec que amb un text refós
bastaria i sobraria, però sobretot si el Govern vol fer lleis noves,
crec que en aquesta terra li seria molt més rendible que en lloc
de fer una nova llei de finances preparassin un esborrany d’un
règim especial de les Illes Balears, que el 2014 l’hauríem de
tenir. Per tant, el 2013, en lloc de fer una nova llei de finances,
dediquin el temps a un nou règim especial de les Illes Balears,
que els ciutadans segurament en treuran bastant més de profit.

Dins medi ambient hi ha també... dins medi ambient no, hi
ha un article de la llei que parla que les empreses relacionades
amb medi ambient es poden ajuntar, nosaltres en això hi estam
d’acord, ens sembla bé que s’ajuntin per exemple INESTUR i
IBANAT. El que no ens sembla lògic és que s’acomiadi el
personal i s’eliminin programes, perquè eren unes feines que es
feien, i necessàries per al manteniment d’aquests espais
naturals, sobretot mantenint els directius. Vull dir, allò lògic
quan es fusionen dues empreses és si fan feines diferents que les
feines continuïn i si hi sobra algú, hi sobren els directius.

Finalment -i ja acab- don totes les altres per defensades, però
m’he de referir a dos temes de la Radiotelevisió de les Illes
Balears. Encara no ens han explicat per què modifiquen un tema
de publicitat dins la Radiotelevisió de les Illes Balears, nosaltres
continuam insistint que això és la primera passa de la
privatització total. Per tant, necessitam explicacions i sobretot
necessitam explicacions, Sr. Camps, vostè que ens diu que no
podem gastar allò que no tenim, que no hi pot haver dèficit, que
l’hem de reduir, m’agradaria que m’explicàs per què justament
un article d’aquests que estava previst a evitar dèficit a l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, aquell que deia que
si superava un 3% del dèficit el gerent i el Consell de Direcció
se n’anaven fora, per què el suprimeixen, perquè aquí també hi
ha dèficit i ningú no ens ha explicat encara on han anat els 10
milions d’euros de dèficit de la televisió pública d’aquestes illes
i estan acomiadant personal.

Per tant, amb el dèficit, Sr. Camps, hauria de ser una
miqueta coherent, coherent, no importa tirar els doblers, és
evident que no li demanam tirar els doblers, però a vegades val
més una miqueta més de dèficit i bastant de benestar per als
ciutadans i vostès no hi pensen gens en els ciutadans, Sr.
Camps, estan obsessionats...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

...amb el dèficit i així el món no avança.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Antoni Pons... perdó, Camps, el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Obsessionats amb el dèficit, és
evident que qui no estava obsessionat amb el dèficit eren els
partits que ara avui són a l’oposició i precisament perquè no
estaven obsessionats amb el dèficit varen gastar més del que
tenien, varen deixar un dèficit descomunal i un endeutament
descomunal que ara ens condiciona aquests pressuposts.

Mirin, aquesta part del text articulat fa referència als imposts
i ara faré una reflexió sobre aquests imposts que en aquests
pressuposts preveuen els seus ingressos, però que lògicament no
tenim la llei que els desenvolupa. Aquests imposts són l’impost
sobre envasos de begudes, que es preveuen uns ingressos de 35
milions, l’impost sobre el dany mediambiental produït per
l’utilització de vehicles de lloguer sense conductor, amb uns
ingressos de 15 milions prevists, i l’impost sobre el dany
mediambiental causat per les grans àrees de venda, 8,5 milions
d’euros d’ingrés previst.

Amb aquests pressuposts feim la previsió dels ingressos,
perquè precisament és en els pressuposts on hem de fer les
previsions i feim les previsions d’ingressos d’uns imposts que...
Sr. Boned, la Sra. Mascaró, no es preocupin perquè la llei que
desenvoluparà aquests impostos s’aprovarà dins el pròxim
trimestre, i aquests imposts entraran en vigor com a mínim vuit
mesos abans que acabi aquest any 2013, perquè els ingressos
prevists, els ingressos pressupostats estan pressupostats en
funció d’aquests vuit mesos de l’any 2013.

Aquests pressuposts suposen una autèntic reforma fiscal per
a aquesta comunitat autònoma. Hem de tenir en compte que els
ingressos per via impositiva a Balears s’havien basat
fonamentalment i durant els darrers anys en un impost, l’impost
de transmissions patrimonials. Un impost que, lògicament ara
amb la crisi que ha tocat molt fortament el sector de la
construcció i el mercat immobiliari, va sofrir una notable
disminució. És per açò que es fa imprescindible una reforma
fiscal a fi de suplir aquesta baixada d’ingressos d’aquest impost
i, per tant, crear noves figures impositives, recuperar també
l’impost de patrimoni, crear noves taxes i incrementar els
cànons de sanejament o el mateix impost de transmissions
patrimonials.
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Aquesta és bàsicament la reforma fiscal que es proposa en
aquests pressuposts, una reforma fiscal que pretén ser
pràcticament innòcua per a les classes mitjanes i les més
desfavorides, una reforma fiscal que grava activitats que causen
danys mediambientals, que creen noves taxes i creen noves
taxes perquè estam convençuts que és necessari repercutir entre
els usuaris dels costs dels serveis i evitar així que siguem tots
els ciutadans que sufraguem amb els nostres impostos els
serveis que només utilitzen determinats ciutadans.

Una reforma fiscal que recupera -com ja he dit- l’impost de
patrimoni que ara es gravarà com sempre demanava el partit de
l’oposició, gravarà als que més tenen, i amb el qual es preveu un
ingrés d’aproximadament uns 24 milions d’euros que, per cert,
l’impost de patrimoni que era la seva única gran proposta
impositiva, són 24 milions d’euros, tampoc no ens soluciona
massa coses.

En qualsevol cas, s’aprova també una pujada del cànon de
sanejament, un increment dels ingressos prevists de 12 milions,
amb un augment d’un 10% de la quota fixa. Es fixa també una
tarifa progressiva pel que fa a la quota aplicable als habitatges
i establiments hotelers i s’intenta no afectar el primer tram de la
tarifa, el qual manté el gravamen actual a fi de no repercutir o
agreujar el petit consum.

És una reforma fiscal imprescindible per augmentar uns
ingressos que van en descens i és una reforma fiscal necessària
per poder mantenir els serveis sanitaris i educatius bàsics,
perquè vostès, quan reduïm en la despesa i retallam en sanitat,
en educació, estan en contra, quan incrementam ingressos per
via impositiva també estan en contra. Si augmentam ingressos,
en contra; si davallam despeses, en contra; vostès, quina
alternativa tenen?, què volen fer vostès?, què farien si
governassin? Volen via imposts, sí o no. Volen davallar
despeses, sí o no? Vostès s’han d’aclarir. No poden estar en
contra de tot.

És una reforma fiscal -repetesc- que suposa demanar un
esforç addicional a determinats sectors empresarials i a
determinats colAlectius, però que té un caràcter temporal, de
manera que a mesura que la situació de tresoreria ho permeti es
puguin anar reduint i fins i tot eliminant aquests imposts, com
és el cas per exemple de l’impost de patrimoni que com ja s’ha
dit tendrà un àmbit temporal d’aplicació de dos anys.

En tot cas, és evident, és evident i ho torn repetir perquè és
a dir, sembla que no ho entenen, si dins l’any 2013 no
s’haguessin de pagar als bancs més de 808 milions d’euros, als
bancs, a les entitats financeres, per préstecs que vostès varen
contractar, avui no parlaríem d’increment d’imposts, si no
tenguéssim un deute heredat tant voluminós, un deute generat
no per fer inversions noves, vostès no varen fer inversions
noves, vostès varen gastar l’endeutament per despesa ordinària.
Si açò no ho haguessin fet, avui no parlaríem de reduir la partida
de sanitat o d’educació. Avui i els propers anys sofrirem les
conseqüències d’una legislatura en què no es va mirar prim en
la despesa, es va estirar més el braç que la mànega i es va
endeutar aquesta comunitat a un nivells que els nostres néts
encara ho pagaran i, tot i que als partits de l’oposició no els
agrada sentir-ho, aquesta herència rebuda condiciona aquests
pressuposts i ens obliga a prendre determinades mesures que en
condicions normals mai no haguéssim pres.

Algú podrà dir que hem canviat d’opinió i sobretot ho
podran dir en el cas claríssim de l’impost de patrimoni, en què
a mi particularment em va tocar reiterades vegades defensar la
seva no-aplicació. Ho vull deixar molt clar aquí, particularment
no he canviat d’opinió, continuo pensant el mateix i ho dic clar
i llampant: en condicions normals jo mai no hagués aplicat
l’impost de patrimoni, tampoc no hagués creat nous imposts ni
augmentaria l’impost de transmissions patrimonials, ni el cànon
de sanejament, si tenguéssim condicions normals, però es que
no tenim condicions normals. Tenim 441 milions d’euros menys
de disponibilitat pressupostària dels que tenien vostès l’any
2010. Si avui tenim una situació de tremenda crisi econòmica i
de tremenda tensió de tresoreria, grans situacions
extraordinàries per tant, hem de prendre decisions
extraordinàries i en contra dels nostres principis avui aprovam
una sèrie de mesures com són la pujada d’imposts i la creació
d’altres.

Fent referència a les esmenes dels partits de l’oposició,
m’agradaria fer referència a l’impost de transmissions
patrimonials. Mirin, en aquests pressuposts el que es fa és pujar
el tipus mínim del 7 al 8% i mantenir un escalat fins al 10%, que
és el tipus reduït d’IVA. Ara, el PSOE ens proposa en canvi fer
un escalat del 7 fins al 12, el PSM del 7 fins al 10, les
diferències tampoc no són massa grosses. El que sí és una gran
diferència és el que proposava el PSOE fa sis mesos al que
proposa ara. Fins ara proposava un tipus únic del 8%, ells i tant
demanen progressió, els que ells demanaven era un tipus únic,
sense aquest tipus de progressió, açò era el que volien, i ara que
el PP aplica aquest tipus del 8% i el va progressiu fins arribar al
10% no els va bé, hi estan en contra.

En fi, ja els ho vaig dir a la comissió, aquí no importa tant
quina és la proposta que un fa, sinó qui fa la proposta i en aquest
cas, quan la proposta és del PP sempre té el vot en contra de
l’oposició. És així i ho tenim assumit i no passa res.

Em vull referir també ara a les esmenes relacionades amb les
taxes per a la revisió de graus de dependència i de discapacitat.
Aquí s’ha d’aclarir que les revisions ordinàries, tant les de
dependència com les de discapacitat, continuen sent gratuïtes,
açò si, aquells que vulguin una revisió addicional hauran de
pagar una taxa, però les revisions ordinàries són gratuïtes.

I ja m’agradaria no haver de posar noves taxes ni haver de
pujar imposts, ja m’agradaria no haver de reduir en sanitat ni en
educació, però la realitat és la que és, la realitat és la que és per
molt que vostès no ho vulguin entendre.
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Tenc molt poc temps. Rallaré també de les subvencions.
Mirin, el que s’aprova amb el text articulat no és per donar
subvencions a dit de manera més fàcil. El que es pretén amb la
disposició final novena és delimitar d’una manera més precisa
tots els supòsits en què, per les característiques del beneficiari
o de l’activitat subvencionada, no té sentit una convocatòria
pública. Es tracta d’aplicar mesures de major control, ja veig
que pel que sembla al PSM açò del control els molesta, però són
mesures de més control i, a més a més, totes aquestes
subvencions s’han d’autoritzar prèviament pel Consell de
Govern, precisament per tenir un major control.

Deia..., a una esmena de l’anterior debat, el PSOE proposava
que tinguéssim l’autorització del Consell de Govern les
subvencions de més de 30.000 euros. Sr. Boned, totes les
subvencions directes han de passar pel Consell de Govern, totes,
les de més de 30.000 i les de menys de 30.000.

Per últim, dos minuts, un i mig...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

M’agradaria fer una referència a la disposició final onzena
que incomprensiblement ve esmenada pel PSM i que
precisament el que pretén és un major control dels cabals
públics. Aquesta disposició ve a dir que si un ens del sector
públic instrumental té un dèficit, aquest s’haurà de cobrir a
càrrec dels crèdits pressupostaris de la conselleria on estigui
adscrit aquest ens i és veritat que abans eren dos anys i ara es
poden anar cobrint durant cinc anys amb un mínim d’un 20%,
però és que abans, el que es feia i els ens instrumentals el que
feien era recórrer al crèdit i recórrer als préstecs i per açò ens
trobam moltes empreses públiques que tenen un endeutament
enorme. Açò s’evitarà amb aquesta disposició final onzena,
s’evitarà que els ens públics instrumentals vagin al finançament
del crèdit bancari, com ja era habitual en els darrers anys.

Ja no tenc més temps i, de moment, ho deixarem aquí
esperant la següent intervenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. En torn de rèplica, i per cinc minuts, en
nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Joan
Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Començarem ràpidament que compta
el rellotge. Sr. Camps, vostè parlar d’obsessió del dèficit, supòs
que vostè sap qui té obsessió pel dèficit, no som nosaltres, són
vostès efectivament que tenen aquesta obsessió. Miri, jo li
explicaré molt clarament, quan nosaltres parlam que vostès
tenen aquesta obsessió pel dèficit és que fins i tot al final, amb
els seus arguments i amb els seus càlculs, s’equivoquen quan
parlen d’això. Vostè també en la seva intervenció en algun
moment ha fet referència que aquesta nova revisió, aquesta
revisió de la política tributària té com a objectiu el compliment
del 0,7 de dèficit per a 2013. Jo li diré una cosa, Sr. Camps,

recordi que la previsió inicial adaptada a aquest 0,7 era de 188
milions d’endeutament nou per dèficit, 0,7. Li record que
vostès, per via d’esmenes, han modificat aquesta xifra i l’han
duit a 19 milions més, 19 milions que si vostès d’una manera
clara no troben com a ingressar-ho per via d’ingrés corrent
només van a incrementar aquest dèficit. Per tant, vostès, amb les
seves esmenes, entre d’altres coses, el que proposen o el que
provocaran serà un increment del dèficit previst perquè l’havien
calculat en base a unes xifres que ara s’han vist obligats a
modificar. 

Però continuam amb el dèficit. Em diu vostè també que la
situació que ve d’enrere venia d’una mala gestió i que gràcies
al que vostès fan ara sí podrem arribar a aquest dèficit perquè
s’ha de controlar l’endeutament. Miri, li vull dir molt clarament,
les amortitzacions previstes cada any res no tenen a veure amb
la seva feina, Sr. Camps, ni amb la feina d’aquest govern, és
completament circumstancial, provenen de calendaris
d’amortització de cada una de les operacions de crèdit vigents.
No tenen vostès cap mèrit. Ara, això sí, algun mèrit sí tenen i ha
estat que alguna afectació han tengut sobre el sector públic, la
seva feina, hi ha hagut una reducció d’amortitzacions per al
proper any en aquest sector públic i l’han aconseguit vostès
negociant amb els bancs, però uns bancs que han obligat la
comunitat autònoma a refinançar operacions antigues
d’endeutament pujant exageradament els preus. Això és
l’aportació que en aquest dèficit, en aquest endeutament, fa
aquest govern i el seu grup Popular.

Ens diuen també que els ingressos vostès els tenen prevists
i que són per vuit mesos, miri, Sr. Camps, li sona això, li sona
això, és el power point que el Govern va utilitzar per presentar
el pressupost, en aquest power point ningú, ni en els dies
posteriors, no va fer cap referència que aquests nous imposts
fossin per vuit mesos, ningú, varen començar a parlar-ne quan
se’ls va dir que vostès cometien una ilAlegalitat amb aquests
pressuposts, varen començar a parlar-ne llavors. I la prova més
clara, també, que vostès no saben per on van amb els ingressos
i que van a salt de mata, és que aquí mateix, en aquesta
presentació, li posaré dos exemples, transmissions patrimonials,
de les quals parlava vostè, anunciaren al voltant de 39 milions
d’euros d’increment de recaptació per aquest concepte, però
llavors, en canvi, arriben els pressuposts al Parlament i ens
trobam que la variació d’increment per aquest concepte són 92
milions d’euros. Com quedam, Sr. Camps? Com quedam? Quan
tenen la raó? O quan diuen mentides? Perquè està clar que la
veritat els dos dies no l’han dita. I un altre exemple, el cànon de
sanejament del qual parlàvem, vostès aquí anunciaren millora
de 12 milions de recaptació, en el pressupost hi ha més de 31
milions. Sr. Camps, els que manipulen ingressos són vostès. 

Miri, la reforma fiscal de mediambiental no té res,
absolutament res, ni tan sols aquest impost específic que vostès
diuen que sí és mediambiental, com el dels envasos, perquè diu
que ho pagaran aquells que treuen el negoci, no, no, no sigui
ilAlús, Sr. Camps, ho acabarem pagant tots els ciutadans, el
ciutadà que vagi a comprar un envàs haurà de pagar l’impost
que vostès han posat, no el paga l’empresari, l’empresari serà
qui aportarà al Govern, però qui ho pagarem serem tots els
ciutadans quan anem a comprar. No enganyin, no manipulin. 
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El cànon de sanejament, saben què fan vostès? Vostès es
basen en la quota variable, però reconegui que ha incrementat
el 10% la quota fixa que ens afecta a tots, no als grans
consumidors, ja li ho he dit abans. 

Diu que estam en una situació complicada perquè nosaltres
no férem gaire cosa, jo li recordaré una cosa, vostès el 2010
rebutjaren una proposta nova tributària que afectava determinats
imposts, que era clarament progressiva i que hagués permès no
arribar a la situació que es va arribar quan vostès arribaren, i la
que vostès diuen que trobaren. Hagués bastat que vostès
haguessin votat a favor d’aquesta proposta, cosa que no feren i
ens reclamen a nosaltres que no podíem fer perquè no teníem la
majoria parlamentària suficient per fer-ho. Vostès
s’encarregaren de rebutjar aquella proposta. 

Per acabar, sobre l’impost de transmissions patrimonials.
Em diu que és progressiu, però és que no ho és progressiu, Sr.
Camps, no ho és perquè el que vostès fan és que afecta
mínimament per sobre, però afecta molt, molt, molt per sota
perquè duen el 8% en els valors fins a 300.000 euros, per la qual
cosa tots els habitatges de 100.000, 90.000, 80.000, 120.000 que
són els que la gent cerca i ...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, per favor, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta.

... aquests tendran un punt més. I la resta va molt poc enllà
del 10. Tenguin en compte la nostra taula que realment és
progressiva.

Per acabar, les propostes del PP no es voten en contra
perquè siguin del PP, no. Li record qui fa això, el seu grup
parlamentari, Sr. Camps, vostès ho fan, vostès rebutjaren durant
un any sencer l’impost de patrimoni proposat pels grups de
l’oposició i arribarà a aquest pressupost i com abans era de
l’oposició votaren en contra i ara l’inclouen vostè al pressupost.
Qui és demagog i qui és que fa el que no diu? Vostès, vostès, no
l’oposició. 

Per acabar, ara definitivament, sobre el tema de la
dependència i dels discapacitats, únicament, és molt trist que
hagi d’acabar vostè amb comentaris d’aquest tipus sobre això,
perquè vostè dóna, o interpreta, que la persona que es veu
obligada a reclamar la revisió del seu grau de discapacitat o de
dependència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, per favor, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

... sí, ho fa per gust, perquè li agrada, no, si una persona té
un grau de discapacitat, té un accident i necessita reclamar que
es revisi el seu grau vostès li cobraran 20 euros. Això no es fa
per gust, vostès sí ho fan per gust, castigar els més necessitats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca la Sra. Mascaró, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Camps, és veritat que no
estam obsessionats nosaltres pel dèficit, els que ho estan són
vostès fins el punt d’inventar-se una llei, se’n recorda que varen
fer una llei que li permetrà tenir 325 milions d’euros dins el
pressupost de 2012, que no són doblers, només són números, i
farà que tenguem un pressuposts fantàstic, però de doblers cap
ni un de més, però quedarà bé davant Europa i davant Rajoy i
per ventura aspiren a ser ministres alguns, jo evidentment no. 

De totes maneres, en qüestions de dèficit Europa va donar
uns terminis més amplis al Sr. Rajoy i li reclama que doni més
flexibilitat a les comunitats autònomes. Per tant, tan malament,
tan malament no anam quan demanam relaxar el tema del
dèficit, no tenc res a veure jo amb la Sra. Merkel, però ella
també ho troba que no s’ha de fer tan així. Per tant, qualque
cosa hi ha que vostès tampoc no fan bé. 

Ens ha parlat molt d’aquests imposts, que necessitam fer
creure la gent que és del millor que hi ha, del millor, i ara fan
una autèntica reforma fiscal, diu vostè, efectivament fan una
autèntica reforma fiscal que volíem començar a fer el 2010, però
vostès no varen voler, no varen voler, no només hi havia la
recuperació del patrimoni, hi havia un impost ambiental que era
vertaderament un impost ambiental i hi havia tota una sèrie de
coses que el seu grup, oh!, 2010, dèficit el 2010? Si els
haguéssim escoltat ens tirarien pedres a tots pel carrer perquè no
haguéssim pogut pagar res. Per tant, hauria de ser un poc més
seriós.

I que aquesta reforma fiscal és innòcua per a les classes
mitjanes, Sr. Camps, jo no sé a casa seva si coneix com està la
situació econòmica de casa seva o si coneix persones amb un
sou normalet, però si només d’aigua han de pagar 120 euros
cada mes i tot el que els ve després, sí, sí, la gent que s’ha de
comprar l’aigua pagarà uns cent euros mensuals i llavors posi el
cànon, ja em dirà. S’han convertit en uns escurabutxaques, estan
tan obsessionats amb el dèficit que van a les butxaques dels
ciutadans.
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Això que la reforma fiscal és per a sanitat i per a educació,
és que era per sanitat la lleven i per a educació, quina reforma
fiscal va per a educació? Perquè vostè em va dir que el cànon
d’aigua, però el cànon d’aigua és per a sanejament d’aigua no
és per a educació. Per tant, convendria no dir massa mentides
als ciutadans. 

I les taxes pels usos dels espais naturals, miri, tal vegada
aniria bé, si diu, no, no, és que cobraran més, però els tendrem
millor, hi haurà més itineraris, els boscos estaran molt més
cuidats, però si treuen al carrer tots els que hi fan feina, no
tendrem ningú per fer-hi feina i cobrarem a qui és seu, perquè
és dels ciutadans, per anar-hi a passejar. Una mica de
coherència política seriosa.

En condicions normals, diu, tendríem 441 milions d’euros
més, condicions normals a què es refereix?, a un govern normal
que se’n va a Madrid i exigeix que es compleixi la Constitució,
que es compleixi el Reglament de règim especial, que es
compleixi l’Estatut i dins el pressupost de l’Estat hi hagi més
doblers per a les Illes Balears? Són aquestes les condicions
normals? On són les inversions estatutàries de 2011 i de 2012?
On són? A reduir dèficit del Sr. Rajoy. On són els devers 300
milions d’euros de carreteres que ens deuen? Que aquests sí que
anirien bé perquè anirien a la caixa comuna perquè ja estan
gastats. On són aquests? Diu que n’hi ha 92 a alguna banda
aquell senyor, però enlloc dels pressuposts de l’Estat no diu que
vénen aquests 92 milions, aquests anirien bé per llevar tensions
de tresoreria, Sr. Camps.

No importa la proposta qui la faci, què diu i no qui la fa, el
Partit Popular ens té ben avesats. El que no m’ha contestat és el
tema de la privatització d’IB3, el tema de la privatització d’IB3
i per què li pareix bé que IB3 pugui tenir dèficit, més d’un 3%,
perquè fins a un 3% li permet la llei. Per què li pareix bé? Ningú
no ens ha dit perquè pareix bé això. Per què IB3 pot tenir
dèficit, però també s’han d’acomiadar els treballadors que fan
feina? Per què? Què tenen a guanyar vostès amb això? Ens ho
explicarà? Sí? A veure si serà veritat.

Les mesures de control per a les subvencions, miri, això ja
està vermell i no hi vull entrar. Sí que vull entrar en els 808
milions d’euros que pagam als bancs. 31 de desembre de 2011,
papers signats pel vicepresident, compte general de la comunitat
autònoma, diuen, 31 de desembre de 2011, feia mig any que ja
no governàvem, diuen, que el 2013 han de pagar 128 milions
d’euros als bancs amb interessos i 554 per tornar part del
capital, tot això suma 683...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Mascaró, vagi acabant.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

... 683 era a 31 de desembre, de 31 de desembre a ara són 808,
d’aquests 683 a 808 no pot donar la culpa a ningú, més que a
aquests senyors que seuen aquí davant. Per tant, estaria bé que
si vostè ho sap ens explicàs per què. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula pel Grup Parlamentari
Popular el Sr. Antoni Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La Sra. Mascaró ho ha dit
molt bé, no hem de dir mentides als ciutadans. Em faig meva
aquesta frase, me la faig meva. Miri, començaré pel darrer,
l’any 2011, 31 de desembre de 2011, s’havien d’amortitzar dins
el 2013 554 milions i 128 d’interessos, però dins el 2012 es va
aprovar un préstec de 842 milions d’euros per pagar a
proveïdors que no havien cobrat de quan vostès governaven,
842 milions d’euros, que lògicament hem de tornar i lògicament
com que fins ara ho assumien els proveïdors i els petits
empresaris no pagaven interessos, però ara també hem de pagar
interessos i per açò, per açò ara, evidentment, dins el 2013
haurem de tornar als bancs 808 milions d’euros. 

Miri, vostè em parla després de les inversions estatutàries,
no parlarem del que vostès amb què es gastaven les inversions
estatutàries, però si aquest govern té problemes de tresoreria i
té problemes econòmics ja no li dic el Govern de l’Estat els
problemes que té. Sap què pagarem cada hora, cada hora, només
d’interessos del deute que Zapatero va deixar? No, no, no,
aquest govern no, el Govern de l’Estat, 4 milions i mig d’euros
cada hora, 4 milions i mig d’euros cada hora. Escoltin, és que
avui, avui, duim no sé quants milions d’euros que hem de pagar
d’interessos per culpa d’una gestió del Partit Socialista dels
darrers quatre anys. Aquesta és la realitat.

(Alguns aplaudiments)

Mirin, em sembla molt bé que la Sra. Mascaró defensi els
treballadors acomiadats de l’IBANAT, només li faré un
comentari, declaracions d’un naturalista que el vàrem haver
d’acomiadar, quan tornin els meus ja tornaré, aquestes eren les
paraules que va dir aquest naturalista i va sortir en premsa, quan
tornin vostès. I després parlen que no eren una agència de
colAlocació de gent afí. 

Mirin, una altra qüestió, el Sr. Boned ens deia, ens ha fet una
relació de deutes que es varen trobar l’any 2007, una relació que
eren 170 milions i una altra que eren 124. Bé, és que nosaltres
ens n’hem trobat una de 1.500, és que nosaltres ens en vàrem
trobar una de 1.500. Vostès no es varen trobar, no dic la meitat,
ni una quarta part del que aquest govern es va trobar quan vàrem
entrar, 1.500 milions d’euros de deute a petits proveïdors i a
petites empreses.

Mirin, mirin, jo crec que també li contestaré a la Sra.
Mascaró el tema de la privatització d’IB3. En principi aquest
govern vol un model d’IB3 que és el model que tenim en
aquests moments i que ens costi 30 milions d’euros. No és
descartable, jo no descartaria que es pugui privatitzar, no és
descartable. I li diré més, jo no estic a favor que tengui dèficit,
res no hauria de tenir dèficit, i l’únic que es fa és que si té un
dèficit superior al 3% el gerent de l’empresa d’IB3 no l’hagin
de treure. Simplement és açò, és de sentit comú i de lògica que
amb un pressupost de 30 milions d’euros d’una televisió pública
realment, bé, és complicat, és complicat. 
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A mi m’agradaria, m’agradaria, que vostès ens expliquessin
quina alternativa real tenen, quines fórmules tenen. Jo ho deia
abans, és a dir, si baixam despeses perquè baixam despeses, si
incrementam imposts que som escurabutxaques ... escoltin, què
farien vostès amb 441 milions menys de disponibilitat
pressupostària? Que farien vostès si haguessin de pagar 808
milions d’euros als bancs? Quin model tendrien? L’impost de
patrimoni? Ja està, ja el tenim. Què més? Què més? No tenen
res més. Vostès no són alternativa, vostès, vostès els ciutadans
els varen posar a l’oposició i molts anys que estaran a
l’oposició. 

En definitiva, jo crec que estam davant uns pressuposts que
compleixen el principi de l’estabilitat pressupostària.
L’estabilitat pressupostària, l’objectiu de dèficit no és cap
obsessió, és un compromís de totes les comunitats autònomes
amb el Consell financer i econòmic..., polític, fiscal i financer
d’Espanya. És un compromís que hem assumit tots i que per a
l’any 2013 ha de ser del 0,7% del PIB. Aquesta comunitat -ho
he dit abans- passarà en només dos anys de 1.065 milions
d’euros de dèficit de 2011 a 188 milions d’euros de dèficit en el
2013. Açò és la demostració que les coses s’estan fent bé. S’està
reconduint aquella gestió esbojarrada, aquella gestió
descontrolada, i s’està posant ordre als comptes públics. 

És molt fàcil augmentar despeses, és molt fàcil construir
estructures de despesa, que vostès en van construir moltes,
d’estructures de despesa, i van crear tota una xarxa d’empreses
públiques. Açò és molt fàcil. Allò difícil i el que està fent aquest
govern és tornar enrere aquesta situació, i açò ho està fent
aquest govern...

(Remor de veus)

...amb valentia i amb seriositat. Estam canviant un model
fracassat, un model de despesa, de dèficit i d’endeutament, per
un model d’èxit, un model de control de la despesa, un model de
reducció del dèficit i un model de reducció de l’endeutament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, per favor, vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Aquesta és la línia per sortir de la crisi econòmica, i ja hi ha
signes esperançadors que ens diuen que anam pel bon camí.

(Més remor de veus)

Aquesta és la línia i aquesta és la línia que seguirem. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un cop acabat el debat de l’articulat del projecte de llei
procedirem al debat de les esmenes que es mantenen a les
seccions, entitats públiques empresarials, societats mercantils
públiques, fundacions, ib-salut i Agència Tributària.

Debat número 2 de totalitat. Agrupació de la secció 11,
Conselleria de Presidència, amb les seccions i entitats afins. 

Debat 2 de totalitat. A) Esmenes a la totalitat. Grup
Parlamentari Socialista, secció 11, Conselleria de Presidència,
9924; ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, 9939;
Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears, 9951;
Ràdio de les Illes Balears SA, 9959; Televisió de les Illes
Balears SA, 9960; Multimèdia de les Illes Balears SA, 9962;
Fundació Santuari de Lluc, 9972.

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, secció 11, Conselleria de Presidència, 10177; ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, 10162; Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears, 10163; Ràdio de
les Illes Balears, 10179; Televisió de les Illes Balears, 10170;
Multimèdia de les Illes Balears, 10172.

Defensa conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. La Sra. Aguiló té un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, el nostre grup ha presentat esmenes de totalitat als
pressuposts de la secció 11, que engloben la Presidència del
Govern i la Conselleria de Presidència, i també esmenes de
totalitat als ens del sector públic que s’hi vinculen:
Radiotelevisió de les Illes Balears, Multimèdia, Agència de
Cooperació Internacional, Fundació Santuari de Lluc.

Les nostres esmenes s’emparen totes elles, com a tret
general, en el fet que els pressuposts de 2013 suposen una
important retallada en els recursos destinats precisament a les
persones més febles i a aquelles persones que més ho
necessiten, i mantenen en canvi previsions de despesa en
contractacions externes d’assessorament, d’estudis i treballs
tècnics, o en inversions immaterials que consideram del tot
prescindibles.

Ens trobam davant un dels pressuposts més elevats de la
nostra història, més de 3.574 milions d’euros, superiors als
pressuposts de 2010, però són uns pressuposts que no donen
resposta a les necessitats actuals de la ciutadania de les Illes
Balears. Novament ens trobam davant uns pressuposts que no
compleixen els principis de legalitat, de seguretat jurídica, de
veracitat i de transparència que consagra la Constitució, que
s’han elaborat sense respectar la legalitat vigent, tant quant als
ingressos pressupostats, basats en impostos inexistents i taxes
de dubtosa legalitat, com a la despesa, per pressupostar la qual
una vegada més han incomplit la previsió que es conté a l’article
6 de la Llei de bona administració i del bon govern. Tal vegada
el Sr. Conseller de Presidència ens podrà explicar per què
s’entesten a incomplir una llei vigent. Sembla que no la volen
complir ben a posta, que no els agrada, que com que no la varen
aprovar vostès no se senten obligats a complir-la. 
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El cas és, en definitiva, que ens trobam novament davant uns
pressuposts que, a més d’incomplir la legalitat, no són creïbles,
que probablement no estan ajustats quant als ingressos, i que
tampoc no ho estan quant a la despesa. Que sapiguem de
moment ja es parla d’una desviació de 10 milions d’euros a IB3
sobre el pressupost de 2012, que recordem que era de 30
milions d’euros, de manera que parlam d’una desviació del
33%. Què passarà el 2013 amb el pressupost d’IB3?, hi tornarà
haver una desviació com la d’enguany, el 2013? Aquestes
qüestions estan enlaire, però de moment allò que ja es pot
afirmar és que els pressuposts presentats pel Govern són uns
pressuposts que no respecten els compromisos contrets, per
exemple amb Multimèdia o la Fundació Santuari de Lluc, com
tampoc, i això és més greu, amb les institucions que es dediquen
a la cooperació internacional o la integració de persones
immigrants.

Molt especialment són uns pressuposts que no serveixen ni
per a la reactivació econòmica, ni per a la creació de riquesa, ni
per a la lluita contra la desocupació, que és allò que més
preocupa a la ciutadania d’aquestes illes. Per això les nostres
esmenes de totalitat.

Cal recordar que tot i que ens trobam davant uns pressuposts
que decreixen en un 2,74% respecte dels de l’any passat, són
uns pressuposts elevats, molt elevats, de fet, considerablement
superiors als de 2010, però aquests pressuposts són uns
pressuposts que fan unes retallades espectaculars en tot allò que
són serveis públics: en sanitat, en educació, en serveis socials,
i també en l’ocupació i en l’economia.

S’ha constatat una molt important davallada en els capítols
d’inversions, en els capítols 6 i 7, cosa que sumada a la
intolerable davallada d’inversions a les Illes Balears que es
contempla en els pressuposts de l’Estat, molt per sota de la
mitjana de les comunitats autònomes, com sempre que governa
el Partit Popular, dificulta encara més la reactivació de
l’economia de la nostra comunitat autònoma. Només per això es
justifiquen les nostres esmenes a la totalitat. 

Però és que, quant a la secció que ens ocupa, la secció 11,
també hem de fer referència al fet que els pressuposts de la
Presidència, tot i que decreixen respecte del 2012 d’una manera
important, ho fan molt desequilibradament. No discutim el
global d’aquest decreixement, allò que consideram intolerable
és que davallen en més del 70%, molt per damunt de la mitjana
de la mateixa conselleria, les partides dedicades a les qüestions
més socials de les que són competència de la Conselleria de
Presidència. Em refereixo a les partides que correspon gestionar
a la Direcció General de Cooperació i Immigració. D’acord amb
el que es pot constatar molt fàcilment, els pressuposts de la
Presidència del Govern i de la Conselleria de Presidència
minven al voltant del 25% respecte dels pressupost de 2012,
passen de poc més de 81 milions a poc més de 61 milions per al
2013, una minva de gairebé 20 milions d’euros, però d’aquests
20 milions d’euros més de la meitat es minven a les partides que
gestiona la Direcció General de Cooperació i Immigració, 12
milions d’euros.

Concretament els programes que gestiona la Direcció
General de Cooperació i Immigració tenien per a l’any 2012,
que ja havien minvat els recursos d’aquestes partides respecte
d’anys anteriors, tenien, dic, un total de 17 milions d’euros, poc
més de 17 milions d’euros. Actualment aquests programes, els
programes d’aquesta direcció general, tenen prevists per a l’any
2013 poc més de 5 milions d’euros. De 17 a 5 en allò que és
més social, en un moment de crisi econòmica com la que estam
vivint. I a banda d’això, a la Direcció General de Cooperació
afegeixen, a capítol 1, poc més de 50.000 euros per pagar
comunicació, per fer propaganda i comunicació. 

És a dir, la part més social de la Conselleria de Presidència
redueix en més de dos terços el pressupost dedicat a les
persones que més ho necessiten per poder venir aquí i dir que a
Presidència han reduït un 25% els seus pressuposts. És una bona
manera de maquillar els nombres, una bona manera de treure pit
dient “hem reduït un 25% del pressupost de la Presidència”.
Clar, si redueixen un 70% tot allò que va a cooperació i
immigració, després és fàcil que el percentatge mitjà baixi.

(Petit aldarull)

La conclusió és que aquesta reducció no s’ha fet de manera
igualitària a totes les partides; unes han minvat més que les
altres, i les que han minvat han estat justament aquelles que es
dediquen a les persones. Els pocs serveis a les persones que són
competència del conseller de Presidència són els que veuen els
recursos més minvats.

Això sí, mantenen un càrrec totalment prescindible: es
manté el càrrec del delegat territorial de Formentera, aquest el
mantenen. 

I què passa amb el pressupost de la televisió de les Illes
Balears? A l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears i a les
empreses que s’hi vinculen enguany no hi ha davallada de
recursos, augmenten lleugerament. Cert és que en els
pressuposts de 2012 varen fer una important disminució, i ja els
vàrem avisar -consultin si volen el Diari de Sessions-, els vàrem
avisar que aquesta circumstància els feia poc creïbles, i sobretot
que molt difícilment els permetria el compliment dels
compromisos ja contrets, cosa que ara han de reconèixer com a
certa, perquè la desviació pressupostària és un fet, un fet que els
ha obligat fins i tot a modificar la previsió de la Llei del sector
públic autonòmic per evitar que es veiés en la necessitat de
dimitir el quadre directiu, la gerència, per mor d’aquesta
desviació. Doncs bé, creim que els pressuposts de 2013 tampoc
no són creïbles, i pensam també que tal com l’estan gestionant
actualment tampoc no es justifica que se li apliqui una retallada
en un percentatge similar a la conselleria. Si s’han d’equilibrar
les retallades als serveis destinats a les persones més febles no
és acceptable que s’incrementi, encara que sigui lleugerament,
el pressupost d’IB3. Per això la nostra esmena de totalitat.
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En el mateix sentit, l’esmena a la totalitat a l’empresa
Multimèdia, que difícilment podrà atendre els compromisos
contrets. Hem de recordar que els pressuposts de Multimèdia no
estan ben quadrats. El Consell de Govern de dia 9 de novembre
va aprovar un anticipat de despesa de la Vicepresidència
Econòmica per a Multimèdia, concretament per al senyal de
TDT, per a 2013 amb una quantia total d’1.200.000 euros, i en
canvi els pressuposts de Multimèdia per al 2013 per aquest
mateix concepte preveuen uns ingressos de 993.000 euros.
Aquesta diferència acredita que allò que té previst abonar
Vicepresidència Econòmica a Multimèdia és bastant superior a
allò que Multimèdia té previst rebre pel mateix concepte, i per
tant evidencia el desquadrament d’aquests pressuposts.

També formulam esmena de totalitat als pressuposts de
l’Agència d’Emigració i Cooperació Internacional de les Illes
Balears, entitat per a la qual demanam més recursos mitjançant
les nostres esmenes parcials, conscients que en el moment en
què vivim, en aquesta situació de crisi econòmica, més que mai
és important la solidaritat amb els més febles, amb aquells que
acusen més la crisi econòmica.

Finalment també, quant a la Fundació Santuari de Lluc, hem
de dir que els pressuposts no cobreixen els compromisos que
s’havien contret en el si del seu patronat, i per això també
formulam esmena de totalitat.

En definitiva ens trobam davant uns pressuposts que tenen
greus mancances, que pugen despeses que l’austeritat demana
que baixin, com ara són aquelles que es refereixen a estudis i
treballs tècnics, i dietes, i..., i en baixen altres que haurien de
pujar. En definitiva per això, com he dit al principi, entenem
que els pressuposts de la secció 11 i dels ens que s’hi vinculen
no responen a les necessitats de la ciutadania, no serveixen per
a la reactivació econòmica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Aguiló, vagi acabant.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

...ni per a la creació de riquesa, ni per a la lluita contra la
desocupació, i suposen una retallada intolerable en els recursos
destinats a cooperació internacional i a integració de la
immigració. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn d’intervenció del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Sr. Nel Martí per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, el pressupost de Presidència i de la Conselleria de
Presidència es caracteritza per ser un pressupost des del nostre
punt de vista desequilibrat i desnortat, i per això presentam
aquest conjunt d’esmenes a la totalitat.

Sense nord, perquè mentre se’ns diu una i una altra vegada
que hem de comprendre que hem de ser sensibles a la situació
econòmica gravíssima que vivim, per altra banda el Govern, i
pel que afecta a aquesta secció, continua pressupostant coses
com aquelles dels 40.000, 41.300 euros, destinades al servei de
control i prevenció de plagues de Marivent. No hi ha doblers per
a immigració, no hi ha doblers per a cooperació, però sí que hi
ha doblers per a serveis per matar paneres i rates. I açò és el
criteri i el contingut vergonyós d’aquesta secció.

Destinen a capítol 1 i a capítol 2 quasi 20 milions d’euros,
dels quals 1 es dedica a alts càrrecs, a personal eventual, a
càrrecs de confiança, i hem de dir que 40, un poc més de 40, a
capítols 4, 6 i 7. És a dir, la relació és d’1 milió per cada 2
milions; la relació és d’1 milió, d’1 euro per gestionar 2 milions
d’euros; per gestionar 2 milions d’euros aquesta secció necessita
1 milió d’euros, per cada 2 milions, 1 milió d’euros. I açò a què
és degut?, al fet que la reducció global de la secció, que ha estat
de quasi un 25%, un 24,63%, ha recaigut sobretot en els capítols
4, 6 i 7, deixant intactes les partides destinades a personal
eventual i alts càrrecs.

I aquest absurd el trobam reflectit a múltiples programes, per
exemple el 112E, de coordinació, implementació i seguiment
del programa de govern; el pressupost és de 275.725 euros, dels
quals 215.725 són per a personal; 53.466 euros van a alt càrrec,
un alt càrrec que costa 53.000 euros per gestionar un capítol 6,
un capítol 6, de 60.000 euros. Programa 131A, de coordinació
de l’acció exterior del Govern, pressupost 302.641 euros, dels
quals 175.000 són de personal, i d’aquests 50.000 són d’un alt
càrrec, un alt càrrec de 50.000 euros per gestionar un capítol 4
de 77.000 euros i un capítol 6 de 50.000 euros, un alt càrrec que
val el mateix que el capítol 6 que gestionarà.

Però el gran perjudicat d’aquesta secció és, sense cap dubte,
la cooperació al desenvolupament. El programa 134A, de
planificació i avaluació de la cooperació al desenvolupament,
s’ha vist reduït des del 2010 al pressupost del 2013 en un 80%,
i en relació amb el 2012 un 74%; hem de recordar que la
reducció del pressupost de la CAIB és d’un 2,74%. Per tant
l’evidència és prou clara. No només açò; l’Agència d’Emigració
i Cooperació, resultat de la fusió d’anteriors ens, gestionarà de
capítol 4 i de capítol 7, transferències corrents i transferències
de capital, 980.000 euros, 980.000 euros que seran gestionats
per dos alts càrrecs, dos alts càrrecs per gestionar 980.000 euros
de cooperació. 

És per açò, lògicament, que les nostres esmenes de totalitat
i també de globalitat van en el sentit de racionalitzar els alts
càrrecs d’aquesta secció. Demanam baixa, proposam baixa per
als programes 121A, 121B, 112E i 131A, un total de sis alts
càrrecs que fan un estalvi de 392.833 euros. Entre aquests alts
càrrecs, també hi ha evidentment el virrei de Formentera.
D’aquesta forma, la quantia destinada a cooperació seria de 2
milions que a través de les nostres esmenes incorporam, que
s’afegirien als 980.000, i també l’afectació d’aquest alt càrrec
que sobra per gestionar l’Agència d’Emigració i Cooperació,
que farien una quantitat no suficient, però més raonable per
gestionar les partides, els programes i els projectes de
cooperació.
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La característica d’aquest pressupost és una característica
definida també per la inconcreció. No es diu, referit a
cooperació, què es destinarà a emergències. No es diu quina
serà l’aportació als diferents fons de cooperació de cada una de
les illes. I en tot cas es deixa entreveure, per algunes
declaracions en els mitjans de comunicació, que aquestes dues
partides seran quasi el muntant dels 980.000 euros. Per tant,
després sí que encara es justifiquen menys dos alts càrrecs per
gestionar dos programes, un el d’emergències i un altre les
transferències al fons de cooperació de cada una de les illes, que
açò és absolutament inconcebible que requereixi la participació
de dos alts càrrecs.

Una altra característica important d’aquest programa és la
manca de participació del Consell de Cooperació. D’acord amb
la Llei 9/2005, de cooperació al desenvolupament, el Consell de
Cooperació havia de participar, poder ser consultat en aquest
pressupost que afecta especialment la cooperació. Era lògic
pensar que en una decisió tan contundent que afecta cooperació,
aquest consell hagués estat consultat, hagués estat participat en
com a mínim conèixer quins són els motius, quins són els
criteris i quins són els detalls que hi ha darrera cada una
d’aquestes xifres. 

I personal per fer-ho, per donar participació als components
del Consell de Cooperació hi són, tenim la directora general,
tenim un cap d’Immigració, tenim un cap de Cooperació, tenim
l’agència amb el seu director gerent, dins l’agència tenim el
coordinador de projectes, persones i càrrecs n’hi ha prou i de
sobra per donar cabuda a la participació. La conclusió de tot açò
és que el Pla anual de cooperació del 2012 s’ha quedat en açò,
en un text que relaciona incompliments, un text ple
d’incompliments, de compromisos no complerts, pràcticament
ni un dels compromisos que hi havia aquí s’ha duit a terme.

També m’agradaria dedicar un espai a IB3. El pressupost
parla dels grans principis de la programació d’IB3, es recorda
la seva funció de servei públic, de proximitat, de cohesió
territorial, de pluralitat, identitat. Però aquests principis no es
veuen reflectits en els nombres. Són uns nombres que no
aposten per la proximitat i la producció pròpia i l’exemple més
evident és que amb els mateixos 30 milions inclouen una
reducció del 18% en els contractes a les productores de les Illes,
com CBN, encarregada de donar servei als informatius d’IB3.
Un 18% que es tradueix en un 18% menys en la producció
d’informatius de televisió i un 56% menys a la ràdio a partir del
gener del 2013. On és l’aposta per la producció pròpia que es
deia que es faria arran de la presentació de l’esborrany de la llei
del sector audiovisual? 

És també un pressupost al servei d’un balearisme que
margina una altra vegada Menorca, Eivissa i Formentera. A
través del nou pressupost s’obre la porta a un ERO, on
Formentera deixa de tenir presència a IB3, Menorca es passa de
13 a 8 treballadors, igual que Eivissa. I en canvi, açò sí, es
mantenen els càrrecs de direcció. A Menorca per exemple hi
haurà, si s’aprova l’ERO, 8 treballadors i 2 càrrecs per dirigir la
feina d’aquests 8 treballadors, 4 redactors, 3 càmeres i 1
productor i 2 càrrecs directius.

El criteri del Partit Popular sobre IB3 és centralitzar els
serveis informatius a Mallorca. Sí, així, tal qual, a Mallorca,
textualment així ho diu la memòria presentada per CBN, que
lògicament segueix les directrius de la direcció d’IB3, de
manera que la informació que es fa des de les illes cada dia més
perifèriques, es veu òbviament deteriorada. És, per tant, un
pressupost que fa d’IB3 menys servei públic, menys regit per la
proximitat, menys regit per la cohesió social on els informatius
tindran menys presència, la presència de Menorca, Eivissa i
Formentera serà menor i sense cap dubte també serà més
precària.

Però sobretot queda la gran pregunta. Segons el director
general, hi ha una desviació del pressupost del 2012 de 10
milions d’euros, 10 damunt 30, un 33%. La llei en canvi diu que
aquesta desviació no pot ser igual o superior al 3% i diu
textualment l’article 17.5 “tots els membres del consell de
direcció, així com el director general i els directors de les
empreses filials (...) cessen automàticament, una vegada es posa
de manifest aquest desviament”. És clar, lògicament el més fàcil
doncs és que abans d’incomplir i posar en evidència que
s’incompleix la llei, canviem la llei a través del projecte de
pressuposts i evitem que els càrrecs, el director general i el
consell de direcció hagin d’assumir responsabilitats en aquest
sentit.

Finalment només un apunt, per dir que l’esmena de la
totalitat també conté un element jo crec que d’actualitat. És un
pressupost que prepara l’externalització i privatització de les
oficines d’informació per a immigrants, fins ara gestionades
pels consells insulars, a través d’un conveni amb la Direcció
General de Cooperació i Immigració que a partir d’ara serà
gestionada per una entitat, a través d’un concurs, que
directament el Govern, no els consells insulars, sinó directament
el Govern, pretén treure a concurs...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, per favor, vagi acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Molt bé, acab. I d’aquesta manera es produirà una reducció
també dels pressuposts, sembla que fins i tot podria arribar a un
45%, cosa que farà absolutament inviable allò que era el
fonament de les oficines. No només informar, assessorar i
orientar, cosa que sí podran continuar fent, però res de les
funcions que si els diputats miren quines eren aquestes a cada
un dels consells, quins eren els propòsits que assumien aquestes
oficines a cada un dels consells, poguessin continuar duent a
terme, aconseguir la integració social de persones immigrades,
impulsar un pla insular a cada una de les illes, impulsar un
fòrum d’immigració a cada una de les illes. Açò s’haurà acabat,
quedarà amb una oficina d’informar, assessorar i orientar,
simplement per no equilibrar un pressupost d’aquesta secció,
que manté una altra vegada marginada l’acció social i, en canvi,
continua mantenint i justificant despeses absolutament
innecessàries en l’actual circumstància que vivim.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

En aquest moment ... intervenció del Govern? Obrim una
qüestió incidental. Té la paraula el conseller Sr. Antoni Gómez.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. En primer lugar me van a permitir que felicite a la
recién nombrada presidenta por este nuevo cargo, a la cual le
deseo toda clase de aciertos, porque sus aciertos y su suerte
serán los aciertos y la suerte de todos nosotros. 

Quiero también aprovechar esta oportunidad y dar las
gracias al Grupo Socialista porque gracias a ellos hemos podido
celebrar este pleno, un pleno muy importante para esta
comunidad autónoma porque, como todos ustedes han visto,
hemos podido nombrar a la nueva presidenta de esta cámara y
además, si todo se desarrolla con la normalidad prevista,
aprobaremos, de acuerdo con lo que establecen los reglamentos
que regulan la aprobación de los presupuestos, los presupuestos
de esta casa. Y es de agradecer que cambiaran de opinión el
viernes pasado y que permitieran que se reuniera la Junta de
Portavoces. Si bien, hay que decir que esta acción surrealista y
ridícula que protagonizaron quedará ahí, para la historia de esta
casa. Yo tengo que confesarles que sentí vergüenza ajena de la
actitud de este grupo. Y creo que en el subconsciente de alguno,
estuvo el intento de secuestrar la voluntad del pueblo de las Islas
Baleares.

(Alguns aplaudiments)

Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero señalar
que los presupuestos de esta conselleria, la Conselleria de
Presidencia, continúan con el claro objetivo de reducir el gasto
de la administración. Son unos presupuestos realistas, prudentes
y austeros. Unos presupuestos elaborados para la recuperación
económica y comprometidos con el cumplimiento del déficit
fijado por el Estado, el 0,7% para 2013. Estos presupuestos
continúan, por tanto, consolidando el futuro y garantizan la
sostenibilidad de los servicios básicos esenciales. El
presupuesto de esta conselleria para el 2013, supone una
disminución respecto al ejercicio anterior del 24,63%. Es la
conselleria que sufre el mayor recorte del Govern. Sí, pero
somos una conselleria integrante del ejecutivo y por lo tanto,
solidarios con el resto del Govern.

Consideramos que con este presupuestos podremos hacer
frente de una manera digna, eficaz y eficiente a todo aquello que
forma parte de nuestra competencia y de nuestras
responsabilidades. Por eso, con esta asignación presupuestaria,
apostamos por una política de reactivación sin subvenciones,
mediante la simplificación administrativa, la seguridad jurídica,
la reforma estructural y el apoyo a los emprendedores. Nos
mantenemos en la linea de materializar los objetivos ya
iniciados durante el ejercicio 2012. Y, como ustedes saben,
corresponden a esta conselleria dos ámbitos orgánicos y
funcionales claramente diferenciadas, la Presidencia del Govern
y la Conselleria de Presidencia. 

Empezaré por la Presidencia del Govern. Ha sufrido una
importante reducción en un porcentaje del 30,38% respecto del
ejercicio anterior. Y dentro del ámbito de Presidencia y como
evidencia de que este gobierno tiene claro que hay que
prescindir de todo aquello que es prescindible. En el programa
de servicios generales, que engloba la Oficina de coordinación,
las secretarias de comunicación, de atención ciudadana, de
protocolo y relaciones públicas y la secretaria de Presidencia, se
ha efectuado una reducción de un 38,5%. Haré referencia
también a la comunicación institucional que se ha reducido en
un 2,16% y donde mantenemos la medida adoptada durante el
ejercicio 2012, donde se redujo un 60% el servicio general de
publicidad. En definitiva, desde que se inició esta legislatura, se
ha reducido este programa en un 62%. Poniendo fin a la
campaña de subvenciones, la publicidad absurda y el
autobombo de nuestros antecesores.

Y siguiendo con esta linea de reducción de gasto, los
programas del Instituto de Estudios Autonómicos y de la
Oficina de control presupuestario, adscritos a Presidencia,
dispondrán para el ejercicio 2013 de la mitad del presupuesto
que tienen. Concretamente, 43.500 euros en el caso del instituto
y 20.000 para la Oficina de control presupuestario.

En cuanto a la Conselleria de Presidencia y durante el
ejercicio 2013, llevaremos a cabo un total de 14 programas, con
una dotación económica de 54.492.306 euros, incluido el
capítulo 1. También en este ámbito mantenemos la premisa de
la reducción de gasto. En el caso de IB3, un claro ejemplo del
control de gasto. En este sentido, nada tiene que ver la actual
situación y la gestión del ente público, con la gestión que se
tenía en la anterior legislatura. Desde el Govern seguimos
apostando por una sostenibilidad de una televisión pública,
rigurosa y de calidad, pero adaptada a la difícil coyuntura
económica en que nos encontramos. Por eso, nada más llegar
ajustamos un 50% el presupuesto que aporta la comunidad
autónoma a IB3 Radio y Televisión. Se ha demostrado que se
puede hacer más con menos, sin irresponsabilidades, ni gastos
superfluos. 

Desde este Govern creemos que esta comunidad autónoma
se merece tener una televisión propia, que se haga eco de lo
nuestro, que transmita e informe de lo que acontece en nuestro
territorio, para que la sociedad forme su opinión y pueda ser
crítica y democrática. Es una muestra de la identidad de nuestra
comunidad, un elemento de cohesión territorial. Creemos que es
una televisión necesaria para impulsar el sector audiovisual
porque estamos convencidos que tiene un recorrido importante,
tanto para la economía de esta comunidad autónoma, como para
la promoción turística de la misma. 
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Y desde la Consejería de Presidencia seguiremos apostando
también el próximo año por una mejor gestión de las nuevas
tecnologías propias de la comunidad autónoma. Les estoy
hablando como saben de la Red Tetraib, la red de telefonía y de
comunicación móvil para cuerpos de seguridad y emergencia,
gestionada por la empresa pública Multimedia. Durante el 2013
se completarán los puntos de cobertura de la red de
comunicaciones móviles de la CAIB, que en la actualidad ya
han conseguido un 80% de cobertura en Mallorca, un 85% en
Menorca, un 45% en Ibiza y un 100% en Formentera.

También Multimedia continuará prestando el servicio de
transporte y difusión de canales TDT, en las denominadas zonas
oscuras. Y también durante el ejercicio 2013 se desarrollará el
servicio de transporte de datos, para transmitir telemáticamente
la información a terceros, dirigido a empresas públicas, su
objetivo final es aprovechar la capacidad excedentaria de la Red
Tetraib y permitir ahorrar en el gasto público destinado al
ámbito de telecomunicaciones. Para todo ello, se ha dotado a la
empresa Multimedia de un presupuesto suficiente, aunque con
un 5% inferior al ejercicio 2012.

En cuanto a política europea, destacar el importante trabajo
que se ha realizado desde esta conselleria. Para el año 2013
trataremos de mejorar aún más si cabe, las relaciones con las
instituciones europeas y con los organismos Baleares con
proyección exterior, como son por ejemplo la Cámara de
Comercio o la Universitat de les Illes Balears, así como con los
consulados que tienen sede en las islas. Seguiremos impulsando
la colaboración con otras regiones con características similares
a la nuestra, para defender los intereses comunes dentro de la
Unión Europea y más, en un momento tan importante como el
actual, en el que se están debatiendo en Europa los presupuestos
para el periodo 2014-2020 y donde Baleares se juega
muchísimo. Nuestro objetivo es potenciar el reconocimiento de
la especificidad insular y pedir una financiación europea
específica para las regiones insulares. Para ello, seguiremos
participando en la Conferencia de Regiones Periféricas y
Marítimas de Europa y seguiremos formando parte de la
Euroregión Pirineos-Mediterránea. 

También en materia de relaciones y cooperación con otras
administraciones y entidades, apostamos por nuevas maneras de
colaboración público-privadas y que no se limiten
exclusivamente a la dotación de subvenciones. Desde este
gobierno consideramos que es una prioridad la necesidad de
impulsar una acción de gobierno eficaz y eficiente, que impulse
la recuperación de la economía balear, mediante una acción
transversal de gobierno que evite duplicidades y potencie
sinergias. Para ello, es importante profundizar en la interacción
entre el sector público y el sector privado, buscar nuevas
maneras de colaboración. Todo ello desde las premisas de la
austeridad de las administraciones públicas, la flexibilidad
económica, el apoyo a los emprendedores y a la pequeña y
mediana empresa.

Por eso, en el 2013 daremos continuidad al Fòrum Balears
Competitiva, un espacio de debate, de análisis y estudio entre la
administración y los principales agentes económicos y sociales,
para el impulso de la recuperación económica, el crecimiento
del tejido productivo y la recuperación de puestos de trabajo, un
foro que nace del fruto de un compromiso electoral para la
potenciación del diálogo social incorporando la voz de

entidades y agentes sociales que antes no estaban y todo ello a
coste cero.

También se dará continuidad al servicio de seguimiento de
inversiones estratégicas, creado en la presente legislatura, con
el objetivo de incrementar la credibilidad ante los inversores y
ganar rapidez y agilidad en la tramitación administrativa. Su
finalidad no es otra que aproximar la administración pública a
los inversores y ofrecer un servicio integrado y homogéneo para
inversiones de carácter privado. 

Al centralizar en un mismo espacio físico las distintas
administraciones involucradas, se facilita al inversor la
realización de todos los trámites en un sólo lugar y se
simplifican las tareas de asesoramiento e información necesaria.
Además, la simplificación y la racionalización de los trámites
administrativos permite reducir los costes y el tiempo necesario
para obtener las autorizaciones necesarias.

Pero además este gobierno tiene un compromiso firme con
los más necesitados, estamos en una situación difícil, pero no
podemos mirar para otro lado, y por eso desde la Conselleria de
Presidencia apostamos por una política de contención, pero
quiero dejar claro que vamos a mantener lo esencial, a seguir
atendiendo las necesidades más esenciales. En este sentido, y en
materia de inmigración, y a pesar de que las partidas finalistas
que llegaban del Estado están congeladas, desde el Govern de
las Illes Balears seguiremos apostando con recursos propios, es
más, mantenemos el mismo presupuesto para las políticas de
inmigración.

Seguimos cumpliendo con lo esencial, como son, por
ejemplo, los convenios con las entidades locales en materia de
acogida e integración de la población inmigrada, y a la que
destinaremos más de 1 millón de euros. Y aunque las
competencias de inmigración corresponen a la comunidad
autónoma, desde el Govern entendemos que la cooperación con
las entidades locales es un elemento clave para conseguir una
política integral de inmigración, y ¿por qué? Porque los
ayuntamientos son la primera puerta a la que llama el recién
llegados, y ellos mejor que nadie conocen las necesidades de
cada uno.

Y también en materia de inmigración daremos continuidad
al Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Palma,
para mantener la figura de los mediadores; seguiremos con el
Programa de mediación intercultural, a través del Convenio de
colaboración con el ib-salut. Seguiremos impulsando el Plan de
dinamización del voluntariado y los planes de formación de
integración dirigidos a inmigrantes.

Y en materia de cooperación al desarrollo, vamos a
continuar con la convocatoria de ayudas para situaciones de
emergencia y de ayuda sanitaria para el SAHEL. Mantendremos
la cooperación directa de ayuda a la población refugiada,
especialmente a la población del Sáhara y de Palestina.
Impulsaremos programas de sensibilización con todos los
agentes de cooperación y apoyaremos el tejido asociativo en
esta campaña, en todas las campañas. Apostamos por el
mantenimiento de la asistencia técnica para el seguimiento de
proyectos en marcha en países del sur, así como las auditorías
externas de las organizaciones no gubernamentales al desarrollo
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en el propio terreno. Y continuaremos con la formación del
personal de las ONG y del personal técnico.

En definitiva, señores diputados, en materia social con
menos recursos seremos más eficientes, y no les quepa duda que
a lo esencial llegaremos.

Como pueden comprobar, señoras y señores diputados,
desde la Conselleria de Presidencia nos hemos marcado una
premisa que es la contención del gasto, y en ello estamos
trabajando. Vamos a ajustar el gasto y vamos a gastar lo que
podemos gastar, por eso hemos elaborado unos presupuestos
realistas, prudentes y austeros, comprometidos con el
cumplimiento del déficit fijado por el Estado, el 0,7% para el
2013. Unos presupuestos, por tanto, que continuan consolidando
el futuro y garantizan la sostenibilidad de los servicios básicos
esenciales.

Apostamos en estos presupuestos por una política de
reactivación sin subvenciones, mediante la simplificación
administrativa, la seguridad jurídica, la reforma estructural y el
apoyo a emprendedores.

Y en conclusión, he presentado un presupuesto de la sección
11 que supone un descenso del 24,63% respecto al último
ejercicio. Confiamos en que estos presupuestos sean un paso
más para la recuperación de las cuentas públicas y sean el
empuje para salir de la crisis económica y ayuden a situar a
nuestra comunidad autónoma en la senda del crecimiento
económico.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn en contra del Grup Parlamentari
Popular. Perdó, torn de rèplica, Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Aguiló, per un temps de cinc minuts. Disculpi.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, estos
presupuestos adolecen de un pecado original, a vostè li
correspon la coordinació del Govern i les relacions
institucionals, idò li hem de dir: aquests pressuposts parteixen
d’una molt dolenta, nulAla diria jo, negociació amb el Govern
central, que ha castigat amb el pressupost de l’Estat els
ciutadans de les Illes Balears, les intervencions per a les Illes
Balears s’han reduït a la mínima expressió. I també molt dolenta
negociació amb els bancs els quals han incrementat de manera
desmesurada els interessos del nostre deute. I ens hauríem de
demanar per què el Govern del PP signa uns crèdits tan
desfavorables per a la ciutadania de les Illes Balears.

Tenim uns pressuposts improvisats, no gens rigorosos i ho
comprovarem amb l’execució del 2013. No són creïbles i no els
podem creure, diuen que dediquen 8 de cada 10 euros a la
despesa de polítiques socials i això és absolutament fals, i ho és
més a la seva secció pressupostària, Sr. Conseller, perquè dels
60 milions de pressupost de la seva secció pressupostària només
5 es dediquen a polítiques socials.

Recorden allò que deien als ciutadans abans de les
eleccions? Quines eren les seves promeses electorals? On és,
com es reflecteix en aquests pressuposts la reactivació
econòmica, la lluita contra la desocupació, el manteniment dels
serveis públics? Avui mateix hem sentit per la ràdio el seu líder,
i vostès, ho sabem, el segueixen ulls clucs, el Sr. Rajoy té un
full de ruta i l’ha implementat a totes les comunitats autònomes
on governa el PP i l’està implementant en el Govern central.
Volen canviar el nostre model social, el model de convivència
i de cohesió social construït amb tants d’esforços durant els
trenta darrers anys de democràcia i vostès li han clavat una
destralada i, com que veuen les orelles al llop, pretenen carregar
aquesta destralada sobre les espatlles de l’oposició, però les
decisions són totes seves.

Vostès fan tot el contrari del que varen prometre, no saben
combatre la crisi econòmica, de fet no ho fan, i les seves
polítiques de només austeritat no ens hi treuran. Els seus
pressuposts no serveixen per sortir de la crisi ni per millorar la
vida dels ciutadans de les Illes Balears.

Diu que aposten per la reducció de la despesa, però ho fan
sobre les polítiques socials de manera realment intolerable.
Parlen de pressuposts solidaris, a mi em faria vergonya parlar de
pressuposts solidaris quan fan una davallada del 70% en despesa
social. Ens parla d’una reducció del 2% en comunicació
institucional, però és falsa perquè allò que han fet és traslladar
aquesta despesa a la Direcció General de Cooperació i
Immigració, per maquillar els números, perquè no fos tan
espectacular la davallada, que és impossible de maquillar, el
70% és una xifra realment inacceptable.

Sr. Conseller, les seves paraules sobre la televisió tampoc no
responen a la realitat, la televisió que fan ben bé es pot
comparar amb qualsevol televisió generalista i això no justifica
el manteniment d’una televisió autonòmica. No fan el que diuen
que fan, no fan una televisió de proximitat, i no li tornaré
recordar la programació que fan, ja li vaig dir en comissió. El
debat sobre IB3 és un debat de model, no cal que es mantengui
intacte el pressupost d’un ens si el resultat és continuar
comptant amb producte extern, congelar la producció pròpia i
reduir els informatius. Redueixen la compra de producte extern,
redueixin la compra de producte extern, potenciïn la producció
pròpia i, sobretot, mantenguin els serveis informatius, aquest és
el sentit d’una televisió entesa com a servei públic. Un model
ajustat a pressupost, sí, però que no competeixi amb les
televisions generalistes, que faci una televisió pròpia i amb la
nostra llengua, Sr. Conseller.
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En qualsevol cas, els pressuposts d’aquesta conselleria
demanden una esmena de totalitat perquè no es pot acceptar de
cap manera que la reducció que es fa a l’any 2003 en matèria de
cooperació internacional ens allunyi i faci inferior al percentatge
mai vist en la història de la nostra comunitat autònoma en
matèria de cooperació internacional. La cooperació al
desenvolupament no pot, no hauria de minvar en relació amb les
aportacions fetes el 2012, ja es varen minvar. I també, per a les
actuacions directes en integració de persones immigrants
s’haurien de prioritzar i no es pot acceptar una davallada com la
que s’ha fet, no pot ser que de 17 milions passem només a 5
milions en polítiques socials.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula el Sr.
Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bé, jo venia
a parlamentar, no sé ben bé, la veritat, què puc dir de nou
respecte del que ha exposat el Sr. Conseller.

Es diu que continuam amb l’objectiu clar de reduir la
despesa; segons quines despeses i exigint i reclamant més a
aquell que menys té; demanen fer més amb menys, sí, demanen
fer més amb menys a cooperació, a les ONG, però no a la Casa
Reial, a la Casa Reial no li demanen que faci menys que el que
suposa de despesa i el que ocasiona de despesa als ciutadans de
les Illes. És un pressupost, és una secció, com deia,
desequilibrada. Desequilibrada quan un mira a què dedica els
esforços la seva conselleria, Presidència i Conselleria de
Presidència, i un mira la relació dels darrers contractes que ha
duit a terme, n’he esmentat un abans: el Servei de control i
prevenció de plagues, és un dels darrers, bé, que té una durada
d’un any, que suposa 41.300 euros; amb unes circumstàncies
diferents, vostès sempre ens han dit que les circumstàncies són
diferents, per tant caldria prendre mesures diferents, no, les
circumstàncies són diferents, de crisi absoluta, però les
decisions continuen essent les mateixes.

El contracte, un també dels darrers, per a la millora de
Marivent, un cost de quasi 40.000 euros més.

Servei General de Publicitat del Govern de les Illes Balears,
que té una durada de deu mesos: deu mesos, el cost 600.000
euros; 60.000 euros cada mes, per fer una publicitat, açò sí, molt
eficient. Miri, aquesta ja li vaig dir, la publicitat molt eficient
que vostès fan: El Govern informa, publicat en els diaris de
Menorca, en els dos mitjans de comunicació menorquins; quina
és la informació que dóna El Govern informa? Jo li diré: una
subhasta de solars de Palma, els lloguers a Palma, un concert del
Dia Internacional de la Joventut a l’Alberg de Palma, horaris,
canvis en els horaris de tren; publicitat a Menorca, El Govern
informa es gasta mitja pàgina per informar tots els menorquins!
Molt bona gestió.

(Remor de veus)

Exemple, deia vostè, de bona gestió, i em citava IB3. Sr.
Conseller, el que hauria d’haver fet ja és acomplir la llei i la llei
li mana que si evidentment hi ha un desviament del 33%, 3x10,
el 33% hauria d’haver cessat ja el Sr. Ruiz, hauria d’haver
cessat ja el Consell de Direcció, responsables d’aquest
desviament; és clar, si és que el desviament suposa una clara
contradicció amb els objectius que s’havia proposat, i crec que
sí, vostès ens ho recorden cada dia, cada dia.

Ha esmentat que mantenen el suport a la immigració, però
externalitzen, i jo diria fins i tot, ho veurem, ho acabarem de dir,
privatitzen les oficines d’Immigració, i ho fan en contra sempre
de tothom; o no hi està en contra a Eivissa la Plataforma per la
convivència d’Eivissa d’aquesta actuació? O no hi està en
contra el Consell Insular de Menorca, Consell Insular de
Menorca, en contra d’aquesta actuació? És clar, primer es pren
la decisió, es posa en marxa la documentació per treure el
concurs, després es comunica a les administracions subsidiàries.
Una altra vegada els consells insulars en segon lloc, en segon
nivell, sense tenir en compte que són comunitat autònoma.

I després em cita el Fòrum Balears Competitiva, tindrem
temps de parlar-ne, segurament, aquests dies. Sí, sí, el Fòrum
Balears Competitiva, aquest gran èxit d’eficiència, que
substitueix el CES, que substitueix el Consell Econòmic i
Social, que recull, copia els objectius del CES i els trasllada al
Fòrum Balears Competitiva, i se’ns diu a cost zero. No, perdó,
a cost zero no, el Fòrum Balears Competitiva té un cost de
personal i d’actuació igual que podria tenir l’actuació del CES,
si vostès haguessin optat per la vida del diàleg amb la proposta
que la mateixa institució consultiva, d’assessorament, de diàleg
social, havia posat damunt la taula. Però l’opció, la seva opció
més barata és la de no dialogar, entenen que dialogar és un cost
i vostès no estan disposats a assumir aquest cost, i per açò ens
trobam en la situació que ens trobam, amb el carrer que està
descontent i que està, diria, se sent absolutament marginat per
aquest govern que pren decisions que res tenen a veure amb allò
que els ciutadans cada dia necessiten per viure, per viure amb
un poc de dignitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara, per a la contestació del Govern, tancant la
qüestió incidental, té la paraula el Sr. Conseller Antoni Gómez.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Mire, con los temas de inmigración esta comunidad
autónoma está demostrando que estamos haciendo un esfuerzo
importante en nuestro presupuesto para atender a las personas
más necesitadas, porque si usted ha leído nuestro presupuesto
verá que mantenemos el presupuesto, la aportación de los
recursos propios de esta comunidad autónoma, falta la partida
que nos llegaba del Estado, que no nos llega, pero los recursos
que poníamos para este servicio, de recursos propios de esta
comunidad, están ahí. Y quiero decirle que esté usted tranquilo
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que los servicios esenciales para atender a la población que nos
visita pues van a estar completamente cubiertos.

En cuanto al tema de cooperación, le diré que es cierto que
hemos bajado en una cantidad importante, pero también es
verdad que en el 2013, que no va a salir ninguna convocatoria,
vamos a dedicar todo este tiempo a ejecutar los proyectos que
hay abiertos, porque hay proyectos del 2011 y del 2013 que aún
no se han ejecutado. Pero también es verdad que la falta de
recursos, pues, nos ha llevado a que la aportación sea menor,
pero es cierto, como le comunico, que hay muchos proyectos
abiertos, muchos proyectos por ejecutar.

En cuanto a IB3, que también ha hecho relación, siempre lo
hacen, es un tema reiterado por parte de ustedes, estamos
haciendo una gestión en cuanto a la contención de gasto del ente
público; les recuerdo que en el 2010 el presupuesto era de 88
millones y al final la liquidación fue de 93 millones. En el año
2011 el presupuesto era 56 millones, pero se liquidó con 63. Y
en el año 2012, el presupuesto es de 30 millones de euros, y será
el presupuesto que se mantendrá, es el presupuesto que tendrá
IB3 para funcionar, que el mínimo para tener una televisión de
cierta calidad.

En cuanto al tema de IB3 pues es un tema también
recurrente por ustedes, a mí es que me sorprende que aquí,
siempre que salen, dicen que no están de acuerdo con que
destinemos esta partida al sostenimiento del palacio, pero es que
ustedes gobernaron durante dos legislaturas y lo siguieron
manteniendo, no lo retiraron. Con una diferencia, que ustedes
ponían partidas abiertas, y esto está ahí, y al final la liquidación
pues era la que era. Nosotros tenemos partidas cerradas y tengo
que decirle que por parte de este gobierno estamos orgullosos de
mantener este palacio, estamos orgullosos de que Sus
Majestades los Reyes vengan a pasar sus vacaciones a Baleares,
porque, además de ese orgullo que tenemos que pasen las
vacaciones entre nosotros, pues nos supone un cierto prestigio
para nuestra islas en cuanto a los temas de promoción de las
mismas.

(Remor de veus)

Pero yo insisto, si ustedes están en contra, no sé por qué en
las dos legislaturas del pacto no lo retiraron.

En cuanto a los temas del gasto de publicidad de la
Dirección General de Comunicación de la Presidencia del
Govern es curioso también, porque ustedes gastaban en torno a
6 millones de euros al año, nosotros sólo gastomos 1, ¡qué
diferencia que hay! Y además de su gasto, eran en torno a unos
4 millones de euros para subvenciones; nosotros, el gasto en
subvenciones es cero. Y además gastaban en torno a 2 millones
en publicidad absurda y en autobombo, nosotros 600.000, a los
que usted ha hecho referencia, pero hay diferencia entre 600.000
y 2 millones. 

Además tengo que decirle que solo ustedes, en tres meses
del 2011, se gastaron todo lo que nosotros nos hemos gastado en
dos años. Yo, desde luego, después de escucharles -y me queda
muy poco tiempo- parece que ustedes lo que quieren es que
volvamos a aplicar las políticas que ustedes aplicaron en el
pasado, parece que es lo que quieren, pero es que las políticas
suyas del pasado ya sabemos a dónde nos han conducido, a la
peor situación económica y social de la historia reciente de esta
comunidad autónoma.

Sabemos que los ajustes que hacemos y sabemos que la
austeridad que estamos imponiendo, pues..., es necesaria, es
difícil y nuestra ciudadanía lo está pasando mal, pero también
tengo que decirles que si ustedes en la pasada legislatura
hubiesen sido mínimamente responsables y hubiesen aplicado
políticas racionales, probablemente hoy los ajustes que hacemos
no tendrían la profundidad que tienen.

Sólo les voy a recordar algunos datos, porque para saber
dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. En paro en
el año 2007 cuando dejó de gobernar el Partido Popular dejamos
30.600 personas en paro. Ustedes cuando terminó su gobierno
del pacto de progrès dejaron 115.500 personas en paro, casi
nada.

(Remor de veus)

En cuanto a la deuda, en el año 2007 el gobierno del Partido
Popular dejó una deuda de 1.798 euros, ustedes en el 2011
dejaron 4.400 de deuda y además de... 1.400 millones de
facturas impagadas en los cajones, es decir, más de 6.000
millones de deuda.

Un dato también, en fin, tremendo, en el segundo trimestre
del 2007 el número de familias que tenían a todos sus miembros
en paro eran 5.000, eso en el 2007 cuando el Partido Popular
dejó el gobierno. Ustedes nos lo han dejado, también en el
mismo semestre, idéntico, con 34.000 familias con todos sus
miembros en paro.

Esa y no otra es la triste realidad. Les puedo garantizar que
está situación que estamos viviendo, este gobierno sacará esta
situación adelante, esta comunidad la sacaremos adelante y la
sacaremos adelante aplicando las políticas que tenemos que
aplicar. El margen sabemos que es estrecho, porque estamos
muy condicionados, primero, por la herencia recibida y después,
por las condiciones que nos pone Europa, pero pueden estar
seguros que sacaremos a esta comunidad de la situación en la
que se encuentra.

También hay un tema que nunca no tienen que olvidar y es
que la situación que estamos viviendo, la difícil situación que
estamos viviendo, si hay algún responsable son ustedes, los del
pacto de progrès.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara en torn en contra, Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Miguel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, en primer lloc vull demanar disculpes per la meva veu
que avui no està en les millors condicions, en qualsevol cas
intentaré fer el màxim d’esforços perquè em puguin entendre.

El cert és que en deu minuts es fa complicat explicar totes i
cadascuna de les virtuts que concentra la secció 11 dels
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el
marc general dels pressuposts d’aquesta comunitat autònoma i
en el marc d’una situació econòmica certament complicada,
difícil i complexa. No obstant això, pot ser que no sigui tant la
qüestió d’explicar les accions al pressupost, com de voler
entendre la secció 11 dels pressuposts per part del receptor,
circumstància que obliga a fer un esforç addicional de
pedagogia.

És cert que ens trobam, i és veritat, davant d’un davallament
important a l’estimació pressupostària de la conselleria que
arriba fins i tot al 24,63%. Es tracta d’un cert davallament, però
plenament justificat, justificat per raons directament
relacionades amb la necessitat inevitable de complir objectius,
índex de dèficit fixats al marc de l’Estat espanyol del 0,7% per
a l’any 2013 i a pesar de tot això i de ser la conselleria que més,
cert, pateix la davallada, la quantitat de 61 milions d’euros, està
cridada a cobrir totes les funcions i està cridada també a cobrir
totes les competències que aquesta conselleria ha estat cridada
també a desenvolupar. El que ens confirma que sí, que sí, que
ens confirma que efectivament aquest pressupost a diferència de
la seva opinió respon als interessos de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. 

Posaré com a exemple una qüestió, qüestió en la qual vostès
no volen fer incidència perquè precisament no els interessa i no
els va bé. A l’àmbit de Presidència, vostès ho saben
perfectament, el davallament del pressupost en qüestions que
són possiblement prescindibles i no possiblement, són
prescindibles, però vostès del prescindibles i del que es
prescindeix, prescindeixen perquè no els interessa efectivament
dir que és una qüestió de la qual es prescindeix perquè és
necessari fer-ho. 

Serveis Generals de Presidència, 38,5%; comunicació
institucional, 26% quan a l’exercici pressupostari anterior ja
s’havia reduït en un 60%, però a vostès això no els interessa;
comunicació d’interès social, una davallada d’un 10,54%, es
tracta de comunicar i comunicar l’imprescindible i
l’estrictament necessari i tot això és simplement un reflex, és un
mirall i és un exemple d’allò que ha estat una veritable fixació
per a aquest conseller i per a aquesta conselleria, la reducció de
la despesa administrativa aplicant criteris d’eficiència i aplicant
criteris d’eficàcia. 

Era, és una obligació inexcusable reestructurar el sector
públic, el sector públic instrumental i també reduir i eliminar
duplicitats, i això demostra, aquest pressupost demostra que si
això ho volem aconseguir, podem. Això demostra que si hi
volem arribar, efectivament, hi podem arribar.

Dit això, IB3 és també un clar exemple d’arribar on ens
volem proposar. Partíem -i tots vostès ho saben- d’una situació
inicial, quan va néixer l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears de 120 milions d’euros, 120 milions d’euros que varen
passar després en els seus exercicis a 60 milions d’euros i avui
tenim un pressupost de 30 milions d’euros destinat a l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, un pressupost que
s’ha demostrat en l’exercici anterior que està ajustat a les
veritables necessitats de l’ens públic i a més que coincideix,
mirin vostès, en el moment en què IB3 té uns majors registres
d’audiència en moltíssim, moltíssim de temps. Per tant, entenc
que aquesta reducció ajustada a 30 milions d’euros sí que
respon als interessos dels ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma i aquesta davallada no respon, baldament vostès no
entenguin així, a davallada en índex de qualitat a la graella de
la televisió pública, no implica una cosa directament l’altra.

Avui IB3 amb aquest pressupost ha superat, i és cert, un
període de dificultat extraordinària i és dóna la coincidència -
com dic- que els índex d’audiència han repuntat, els índex
d’audiència de la nostra cadena i quan jo dic la nostra cadena ho
dic perquè és la cadena de tots i així ho hem d’acceptar, la
cadena de tots, i hem d’intentar fugir, cosa que vostès avui no
crec que facin en aquest debat, fugir de posicions polítiques
directament interessades que utilitzen l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears per construir discursos
d’enfrontament i per construir discursos d’enderroc a
l’adversari.

Vostès ho saben, IB3 va néixer amb la vocació comuna de
ser un element vertebrador de les distintes sensibilitats que
conviuen en els distints territoris illencs d’aquesta comunitat
autònoma, i aquest és l’esperit que hem de mantenir al llarg i
ample de tota la seva vida, de tota la seva vigència.

Dit això, crec que és de justícia fer un reconeixement a tots
aquells treballadors de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears i reconèixer definitivament que es tracta d’un eina
de divulgació plural, dedicada i destinada a difondre la cultura
de totes les illes i la nostra pròpia llengua, interès aquest a
preservar també des d’aquest precís mitjà de comunicació.

Dit això i en relació amb l’empresa Multimèdia de les Illes
Balears, un davallament d’un 5% en el seu pressupost també
indica que anam en la direcció de l’encert si efectivament això
és suficient per cobrir -que ho és- les seves competències en
aquest àmbit. 

Han parlat vostès del Palau de Marivent i crec que els ha
estat contestat aquí amb moltíssima solvència quina és la
posició del meu grup en relació amb aquesta qüestió. Hi ha una
reducció del pressupost precisament en aquest àmbit, vostès no
se’n fan ressò perquè precisament, ressò d’això a vostès no els
interessa fer-ne, però és que vostès en aquesta qüestió no els
basta mai, mai no en tenen prou. I un arriba a la conclusió que
no sap ben bé què els molesta, si bé els molesta la instalAlació en
si, els molesta el que representa, els molesta el que significa o
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bé els molesta el que veritablement simbolitza, un arriba a
aquesta precisa conclusió. Crec -i aquí s’ha dit- que la
repercussió que té les Illes Balears en l’estiu quan la Casa Reial
ve a visitar precisament aquesta illa és motiu d’orgull, de
satisfacció per a Balears i considerar..., i així ho consideram,
que no pot tenir altra millor ambaixada a Balears l’alta i més
alta representació institucional del nostre estat. Vostès, avui
demanen un davallament d’aquesta partida pressupostària per
destinar-la a altres qüestions absolutament distintes, però vostès
en el seu moment ho varen mantenir amb totes les mateixes
condicions que avui es manté.

En matèria de cooperació, és innegable que efectivament
existeix una retallada, una davallada important en el nostre
pressupost, però que efectivament no significa que les Illes
Balears i aquest govern deixin de ser solidaris amb aquelles
persones que més ho necessiten, un pressupost a la cooperació
que arriba a la xifra, quasi a la xifra de 5 milions d’euros. 

Efectivament, aquesta comunitat autònoma no escapa
tampoc a la necessitat de regular el seus propis recursos en un
moment de crisis, en un moment en què altres comunitats
autònomes també han optat per reduir en àmbits com aquest i
són precisament comunitats autònomes que no estan governades
pel Partit Popular. Li’n posaré dos exemples: Catalunya i li
posaré un altre exemple que és precisament Andalusia.

En matèria d’immigració -i ja acab, Sra. Presidenta- es
manté la quantia destinada a immigració en allò que respecta i
en allò que fa referència als recursos propis de la nostra
comunitat autònoma i és cert que en aquest moment hi ha dins
l’àmbit de la immigració una situació important, positiva i
entenc que és fruit d’una evolució en aquesta matèria. Quina
és?, que hi ha una segona generació d’immigrants a la nostra
comunitat autònoma perfectament i plenament integrada a la
nostra comunitat i hi ha una davallada també de la immigració
per dues qüestions fonamentals, perquè deixen d’arribar
immigrants i també perquè n’hi ha altres que, amb aquestes
situacions econòmiques, se’n van als seus llocs d’origen, però
a pesar d’aquestes dues circumstàncies importants -i així ho
consider- el Govern de les Illes Balears manté els seus recursos
propis destinats precisament en matèria d’immigració.

Això és tot, Sra. Presidenta, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. En torn de rèplica té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista, Sra. Aguiló, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja estam acostumats que ens
recordin constantment l’herència rebuda, que vostès lloïn la
seva gestió, encara que a les dades no els donin suport en
absolut perquè no hi ha ni una sola cosa en la qual enguany
estiguem millor que l’any passat, tot i que ja fa molts mesos,
molts mesos, més d’un any i mig que vostès governen. 

Els hem de recordar que ara són vostès responsables
d’aquests pressuposts. Els hem de recordar també que amb les
seves polítiques d’austeritat no ens treuran de la crisi, tan de bo
servissin, però no serviran, no serviran. 

Vostès, senyors del Partit Popular, veuen busques als nostres
ulls, en tenim i ens dolen, ho sabem, vostès saben que ens dolen
i ens les retreuen constantment, Sr. Conseller, ens les retreuen,
ja ho hem vist, però no veuen el bigam que tenen als seus ulls,
no el veuen i aquesta mancança els produeix ceguesa, senyors
del Partit Popular, ceguesa front als problemes dels ciutadans,
ceguesa respecte dels més febles, ceguesa respecte de les seves
mancances, que en tenen moltes, ceguesa respecte de la seva
mala gestió, ceguesa i sordesa respecte de les demandes que fan
avui tots els sectors socials que estan alarmats amb les seves
polítiques de retallades que són absolutament ineficaces i que
només... no només no ens treuran de la crisi, sinó que només
serveixen per encara enfonsar-nos més i si no, ho veurem. Ho
veurem amb l’execució del pressupost de l’any 2013.

Mentrestant allò que veim és que els pressuposts de la
Presidència i de la Conselleria de Presidència fan la seva
davallada més important en polítiques socials. A cooperació, Sr.
Jerez, no s’hi destinen 5 milions. Els 5 milions són per tota la
Direcció General de Cooperació i Immigració, per tota la
direcció general; a Cooperació, hi dedicam 2 milions, dels quals
una part, una part, és capítol 1, una part és capítol 1; 2 milions
sobre més de 3.500 milions d’euros del pressupost total de la
comunitat autònoma, 2 milions, no els fa vergonya?, perquè a
mi me’n fa. A mi, em fa molta vergonya, francament!

És cert que els toca governar en temps molts difícils, en som
conscients, però allò que s’ha de fer ara és escoltar la gent,
governar prioritzant les persones, atenent les necessitats de les
persones i això no es desprèn d’aquests pressuposts.

S’ha invertit... què dic, s’ha invertit?, no és que s’hagi
invertit la política solidària del Govern de les Illes Balears, no
és que s’hagi invertit, és que pràcticament s’ha abandonat
completament la política solidària de la nostra comunitat
autònoma, s’ha abandonat, no és que l’hagin invertida, és que
estam a l’1%. No sé ni si hi arribam.

Miri, no li demanam que hi dediquin el 0,7%, no li ho
demanam. És veritat que actualment un 0,7% dels pressuposts
totals de la comunitat autònoma serien de més de 25 milions
d’euros, no demanam un 0,7. Som conscients que en aquest
moment no es pot incrementar fins a aquest nivell, en som
conscients, nosaltres tampoc no hi vàrem arribar al 0,7, ens hi
vàrem fer a prop, però no hi vàrem arribar, però allò que de cap
manera no es pot consentir és que es faci una davallada del 70%
del pressupost de cooperació internacional, perquè és un xifra
que... deixar sobre 3.500 milions d’euros, fer només, destinar
només 2.287.000 euros a cooperació internacional tenint en
compte que dins aquesta quantitat hi ha una bona part que és de
capítol 1 és inacceptable de totes, totes. No ho podem consentir
de cap manera perquè significa solidaritat zero, solidaritat zero!,
és que per a això, és que ho haguessin pogut eliminar, i per
contra, les previsions pressupostàries per a la Radiotelevisió de
les Illes Balears no sofriran cap minva per a IB3, no en sofriran.
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Ja li ho he dit abans, l’índex d’audiència no pot ser
l’objectiu de la televisió de les Illes Balears, l’objectiu és fer
una televisió més propera, més pròpia que... ajudi a la cohesió
social i que sigui a la vegada més austera i a mi, al meu grup,
com a mínim ens sembla que si hem de reduir d’alguna banda
i hem de reduir d’una manera generalitzada tota una secció
pressupostària perquè cal, també s’ha de reduir la despesa d’IB3
per poder compensar una mica les necessitats de cooperació
internacional. Una mica, no li demanam que arribi al 0,7, li
demanam que atesa aquesta situació dramàtica que viuen moltes
persones, que la bretxa entre el nord i el sud és cada vegada més
grossa, li demanam que siguin una mica més solidaris i que
incrementin, com a mínim a uns nivells que no ens facin
avergonyir, les partides destinades a cooperació internacional.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, què ens molesta de
Marivent? Home, efectivament, ens molesta el que simbolitza
i el que simbolitza avui, que és privilegi i insensibilitat en el
context que vivim. Perquè no em dirà que s’ha de ser insensible
per justificar una factura, una contractació de 41.300 euros per
un servei de control i prevenció de plagues, per matar rates i
paneres! No em dirà que no s’ha de ser insensible per justificar
aquesta contractació en el moment en què vivim. I no ens digui
que nosaltres també teníem..., i havíem mantingut algunes
d’aquestes partides. Vostès ens diuen sempre que analitzem, que
analitzem aquest pressupost dins el context en què vivim; facin-
ho vostès també. En el context en què vivim aquestes partides,
aquest programa és absolutament injustificable.

I no ho dubti, no ho dubti, quan el nostre grup tengui majoria
absoluta aquesta partida estarà a zero, no ho dubti, no tengui el
més mínim dubte. I no és una novetat. Li he de dir que un
anterior diputat, també de Menorca, el Sr. Ramon Orfila, ja ho
va proposar en aquesta cambra i es pot esperar quina va ser la
resposta de la resta de grup, se la pot imaginar, n’estic
convençut.

Ens parla d’herència rebuda. Qualsevol govern pren
decisions, ha de prendre decisions, i segurament aquestes
decisions afecten, afectaran governs futurs; forma part de la
lògica del governar. Però obliden que vostès també van
governar i vostès també van prendre decisions. Sap quines
decisions van prendre? Doncs de construir dessaladores a tot
arreu, 14 milions d’euros cada any pagam per aquestes
dessaladores, les dessaladores Matas, algunes de les quals vostè
sap que no s’han ni inaugurat, ni funcionen, ni aporten una gota
d’aigua. Sí que tenim herències: les autopistes d’Eivissa, el
metro de Palma, el Palma Arena... Sí que tenim herències, tenim
herències com per exemple doncs aquesta que vostè veu aquí,
doncs aquesta foto és exactament l’exemple d’allò que hem
heretat. Miri, el Sr. Juan Domínguez era el portaveu a l’època
Matas del Govern de les Illes Balears a Menorca, açò és
l’herència, en un context de sis delegats del Govern a Menorca;
açò és l’herència. L’herència és també Antoni Juaneda, avui ja
ni assessor ni delegat insular a Menorca pel cas Overmarketing.
Aquesta és l’herència, sí, sí, aquesta és l’herència que tenim.
L’herència que tenim són sentències, sentències, per haver
malversat recursos públics, i açò ho estam pagant i ho estam
també incorporant als dèficits que té aquest pressupost.

Ens parlen d’herència i de nova filosofia, de nou
plantejament respecte de les subvencions. És la gran novetat
d’aquest govern, perquè les subvencions valen quan interessa.
Ningú no deia res quan hi havia subvencions a l’Agència Balear
de Notícies, ningú; aquest no era un principi del Partit Popular?
I d’AFA?, 600.000 euros!, en subvencions a una entitat a la qual
el Parlament, aquest parlament, va reclamar explicacions,
transparència, de quin era el destí d’aquells 600.000 euros i es
va rebutjar, el Partit Popular va rebutjar que els ciutadans
sabessin el destí d’aquells 600.000 euros, i era una subvenció.
I és una subvenció la que ha rebut precisament fa poc, o rebrà
properament, FAES, de quasi 500.000 euros. Visca la nova
cultura d’aquest govern que rebutja les subvencions. Les
subvencions per a segons què, açò està molt clar.

Que ens tornin repetir i que es neguin a explicar què passa
a IB3. Em sorprèn, em sorprèn que un desviament de 10 milions
d’euros ara no sigui un tema important, ningú no dóna cap
explicació, ningú. Ho hem repetit en comissió i en aquesta
cambra i ningú no en diu res; supòs que no en diuen res perquè
s’incompleix la llei i perquè algú hauria d’haver dimitit, i algú
hauria d’haver cessat els responsables d’aquest desviament.
Perquè aquests 10 milions d’euros són segurament l’explicació
d’allò que no es diu, l’explicació del fet que s’hagi reduït un
18% del contracte de les empreses com TBM, que produïa el
servei d’informatius, i que a conseqüència d’aquesta reducció
provocarà un ERO, un acomiadament d’una sèrie de
treballadors. I provocarà una altra cosa, i, Sr. Jerez, em sorprèn
que vostè no digui res: allò que diu aquesta memòria, la
memòria que justifica l’ERO: recentralitzar, centralitzar els
serveis a Mallorca. Em sorprèn, em sorprèn que els diputats de
la resta d’illes no expressin la sensibilitat perquè a Eivissa, a
Formentera, a Menorca, es pugui també produir, generar
informació i que aquesta informació tengui la repercussió en
una comunitat que es diu balear, i de la qual la resta d’illes, per
ara, en volem formar part.
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I em sorprèn també que es digui que en cooperació s’ha
hagut de fer, hi ha una retallada, és important. No, perdoni, hi
ha una retallada i una altra cosa: un incompliment. Vostès
mateixos van exposar, explicar, publicitar el pla anual de
cooperació de les Illes Balears i m’agradaria que em diguessin
quina acció d’aquesta relació que hi ha aquí dins s’ha duit a
terme. Ni una, ni una d’aquestes actuacions del pla previst no
s’ha duit a terme, ni una; i en canvi són capaços de justificar que
es puguin mantenir dos alts càrrecs, perquè vostès allò que no
els interessa no ho contesten, dos alts càrrecs dins una agència,
l’agència de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, haurà d’anar acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...cooperació..., sí, que puguin mantenir dos alts càrrecs per
gestionar 980.000 euros, dos alts càrrecs. A més a més d’aquests
980.000, 700.000 es transferiran al Fons de cooperació de cada
una de les Illes, i la resta serà el fons d’emergència. Dos o un alt
càrrec per gestionar unes transferències i un fons d’emergència,
açò és la gran eficiència que a la pràctica executa i mostra el
Partit Popular, aquesta és la gran eficiència. La resta és retòrica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per torn de contrarèplica, pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Miquel Jerez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
escoltant-los a vostès avui en aquest debat de pressupostos està
clar que vostès ni han canviat, ni tenen intenció de canviar
d’aquí fins que acabi la legislatura. Vostès fan molt bé la seva
feina de control a aquest govern, que òbviament és la seva feina,
però vostès aquí no vénen a proposar absolutament res ni
alternatives, i vostès són una oposició d’idees absolutament
acabades, vostès són uns grups parlamentaris d’idees
absolutament esgotades.

Han vengut aquí a dir-nos que en aquesta secció davallen les
inversions; ens han dit vostès de quina manera pensen que s’ha
d’invertir en aquest pressupost? No, no. Vénen vostès a dir-nos
que aquesta secció 11 no serveix per reactivar l’economia; ens
han dit vostès de quina manera pensen que es pot reactivar
l’economia? No, no. Però no només això, vénen aquí a dir-nos
que la formulació d’aquest pressupost -fixin-se el que els diré-
és ilAlegal, això s’ha dit avui en aquesta tribuna. Saben què és
ilAlegal?, la no-presentació d’un pressupost, la no-presentació
d’un pressupost...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...com varen fer vostès l’any 2010 per a l’any 2011, i això no ho
dic jo...

(Continua la remor de veus)

...això no ho dic jo sinó que això ho han dit a moltíssimes
bandes i a moltíssims cantons. Apliquin-se vostès el conte.

I saben què passa quan un ve aquí amb les idees esgotades,
sense alternativa? Vostès no són alternativa ni a vostès
mateixos, ni a vostès mateixos no són alternativa! I saben què
passa?, que quan vostès no tenen alternatives posen damunt la
taula les carreteres d’Eivissa. Cada vegada que jo sent aquí les
carreteres d’Eivissa és que vostès estan game over, estan fora,
estan absolutament fora del seu àmbit d’idees. Per tant, mirin...

(Més remor de veus)

...Sr. Martí, jo el convid a anar a Eivissa, jo el convid; vengui
vostè a Eivissa i pregunti a les persones quin grau de satisfacció
tenen en relació amb les carreteres d’Eivissa. Pregunti-ho,
pregunti-ho, perquè si no ho sap no digui aquí el que no ha de
dir perquè no ho sap, perquè no en té ni idea. Vostès saben qui
és que discuteix les carreteres d’Eivissa? Vostès, ningú més,
ningú més en aquesta comunitat autònoma no discuteix les
carreteres d’Eivissa, vostès! Són els únics...

(Alguns aplaudiments)

...ningú més, ningú més, i duen així sis anys, discutint les
carreteres, i no se’n cansaran mai de la vida, de discutir les
carreteres d’Eivissa. I quan apliquen això?, quan les seves idees
estan absolutament esgotades i no tenen més recorregut.

I acab. Mirin, amb aquests vímets difícilment acabarem
construint la cistella que vostès pretenen construir. Vostès
formulen la seva esmena dient que això no respon a l’interès
dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. Volen que els
digui el que no..., volen que els digui jo a vostès quin no és
l’interès dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma? Vostès.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, si els pareix bé continuam amb el debat número 3.

Sí, els he de dir que anam bastant retardats, duim més o
manco una hora de retard. Continuam el debat, i demanaria a les
persones que hagin d’intervenir que s’ajustin al temps. Fins ara
més o manco a partir del minut he avisat. Per favor,
mantenguin-se pel bé de tots. Moltes gràcies.

Continuam. Debat número 3, de globalitat, agrupació de la
secció 11, Conselleria de Presidència, amb les seccions i entitats
afins. 
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B) Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista, secció
11, Conselleria de Presidència. Al programa 121A, serveis
generals de la Presidència del Govern, 9987 i 9959; al programa
121B, direcció i serveis generals de la Conselleria de
Presidència, 9888; al programa 126, comunicació institucional,
9889; al programa 134A, planificació i avaluació de la
cooperació al desenvolupament, 9890; al programa 313J,
integració social d’immigrants, 9775; a Televisió de les Illes
Balears SA, 9760.

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, secció 11, Conselleria de Presidència. Al programa
126A, manteniment i conservació del palau de Marivent, 10156;
al programa 134A, planificació i avaluació de la cooperació al
desenvolupament, 10150; al programa 313J, integració social
d’immigrants, 10155; Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears, 10154.

Per a la defensa conjunta de les esmenes ara té el torn de
paraula el Grup Parlamentari Socialista..., em pareix que és la
Sra. Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Jerez, ara explicarem les nostres propostes, aprofitarem
aquest debat de globalitat per explicar les propostes que feim
per intentar millorar, arreglar el pressupost de la secció 11, però
ha de saber que hi ha coses que ja no es poden arreglar. Ja no es
pot arreglar la nulAla negociació amb el Govern central per
poder fer inversions, per poder prendre mesures de reactivació
econòmica a les Illes Balears; això ja no té remei amb les
nostres esmenes ni amb cap altre tipus d’esmenes. Tampoc no
es pot arreglar la negociació que s’ha duit a terme amb els bancs
i que ens han deixat en aquestes condicions tan desfavorables.

I una altra cosa, Sr. Jerez; el fet que no es presentassin els
pressuposts de 2011 en el seu moment, que sí que acceptam que
d’acord amb la llei s’haurien d’haver presentat, ja ens ho ha dit
la Sindicatura de Comptes i està clar, s’haurien d’haver
presentat, però això no justifica de cap de les maneres el cúmul
d’ilAlegalitats que vostès s’entesten a complir. És que no tenen
en absolut en compte ni la Llei de bon govern, ni la Constitució,
ni l’Estatut d’Autonomia en moltes matèries, i ho veim
constantment. No els pot servir d’excusa.

En qualsevol cas, i per defensar ara les esmenes parcials que
el meu grup ha formulat a la secció 11, he de dir que una
d’elles, la primera, la 9759, pretenem que es destinin 30.000
euros per a la memòria democràtica de les Illes Balears en lloc
de destinar aquesta mateixa quantitat a la Fundació pro Real
Academia Española, en definitiva, proposam que en lloc de
dotar pressupostàriament una fundació que ja té suficient
dotació del Govern central, que justament és el govern que ha
oblidat més les Illes Balears en els seus pressuposts, aquesta
quantia es destini a mantenir viva la memòria democràtica de
les Illes Balears.

També hem fet una esmena d’afectació, no pròpiament a la
secció 11 sinó a l’empresa pública Televisió Espanyola de les
Illes Balears, per proposar que es destini tota la quantia que
tenen prevista per comprar drets d’emissió de producció aliena,
que això és una quantia de 2 milions d’euros, a contractar
íntegrament producció de les Illes Balears. Creim que allò que
justifica una televisió pública autonòmica, ja ho hem dit, és la
promoció de la producció pròpia, promoure la utilització de la
llengua pròpia, promoure en definitiva la cohesió social, i en
canvi no creim que es justifiqui una televisió pública
autonòmica, per més que pugui millorar l’audiència, si la
programació no té cap valor afegit per a les Illes Balears. 

També amb l’esmena 9775 proposam detreure 100 milions,
perdó, 100 milions no, 100.000 euros de la partida corresponent
a comunicació institucional. És cert que hi ha hagut una rebaixa
en comunicació institucional, però encara hi ha prevists 738.000
euros. Entenem que són més importants en aquest moment les
persones, entenem que allò que s’ha de fer és garantir la
integració social dels immigrants i per això proposam que es
destinin 100.000 euros d’aquesta partida per donar continuïtat
als plans d’acollida de la immigració a l’illa d’Eivissa a través
del seu consell insular.

L’esmena 9887 és una esmena de substitució, i allò que
proposam són diferents baixes a partides de la secció 11, serveis
generals del gabinet de la Presidència, comunicació
institucional, Institut d’Estudis Autonòmics...; les baixes
proposades fan un total de 980.000 euros, de capítol 1
únicament allò que es dedica a gratificacions del gabinet de
Presidència, perquè entenem que si en un any en què no es
donen gratificacions al personal funcionari de les conselleries,
en què s’han retallat els sous a tot el personal, a tots els
empleats públics, en què no s’ha abonat la paga extra als
servidors públics, que s’augmenta l’horari, que es disminueixen
les vacances, els permisos..., en aquest context no és de justícia
que es mantengui una partida de gratificacions en el gabinet de
Presidència.

Tota la resta de baixes que es proposen, llevat d’aquesta de
capítol 1, ho són de capítol 2, atencions protocolAlàries de
representació, reunions, conferències, cursos, estudis, treballs
tècnics, altres treballs, dietes, locomocions, trasllats. I també a
capítol 6 únicament proposam baixes al subconcepte 64000, que
és el subconcepte d’inversions immaterials. Amb aquesta
quantia proposaríem una alta a una partida de la secció 14,
concretament proposam que aquests 980.000 euros se situïn a
una partida de la Direcció General de Comerç i Empresa, més
concretament al programa de promoció industrial i tecnològica,
amb la idea que és possible ajustar i retallar en allò que és
prescindible, que serien aquestes inversions immaterials,
aquests estudis tècnics o les gratificacions, dietes, cursos, per
atendre les necessitats de les persones, però també per incloure
alguna mesura de reactivació econòmica que afavoreixin els
emprenedors dels nostres sectors econòmics. En aquest sentit i
atès que el sector audiovisual es vincula a la Conselleria de
Presidència, allò que esperam amb aquesta esmena és que
aquests doblers es dediquin íntegrament a donar suport a
empreses audiovisuals per a la promoció de productes propis.
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Quant a l’esmena RGE núm. 9881, està feta en el mateix
sentit que l’anterior, és de substitució. Proposa baixes a
diferents partides de la secció 11, secretaria general, direcció i
serveis generals de la Conselleria de Presidència, publicacions,
butlletí oficial, Direcció General de Coordinació del Govern. I
també a Relacions Institucionals i Acció Exterior, fins i tot a
Relacions amb el Parlament. Les baixes que se proposen sumen
un total d’1.205.000 euros. I també ho són a capítol 2 i més
concretament a reunions, conferències, cursos, estudis, treballs
tècnics, altres treballs, dietes, locomocions i trasllats. I en el
capítol 6, molt mancats d’inversions reals, únicament proposam
baixa a inversions immaterials. Aquestes esmenes proposam
que es dediquin a atenció a les persones. D’una banda proposam
que es dediquin 305.000 euros al programa de relacions i
cooperació amb altres administracions públiques i ens públics
i privats. I concretament en el subconcepte de transferències de
capital a famílies i a institucions sense ànim de lucre, perquè es
possibiliti atendre directament a persones dins Cooperació
Internacional. Proposam també que la quantitat de 900.000
euros es destini dins el programa d’integració social
d’immigrants. I també que es faci una transferència a l’Agència
d’Immigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears,
perquè puguin fer atenció directa a les persones, tant a
Cooperació Internacional com el colAlectiu d’immigrants.

Respecte de l’esmena RGE núm. 9889, també de substitució,
proposam donar de baixa totes les quanties del capítol 1, del
centre de cost de la Direcció General de Cooperació i
Immigració, del programa de comunicació institucional.
Entenem que és prescindible del tot un programa de
comunicació institucional dins aquesta Direcció General de
Cooperació i Immigració, quan allò que fa falta és donar
recursos que vagin directament a les persones. No els hem de
comunicar, ni fer cap propaganda. El que hem de procurar és
que els recursos arribin als que realment ho necessiten. Per tant,
demanam que tota aquesta quantia es dediqui justament a
Cooperació Internacional, concretament al programa de
planificació i avaluació de la cooperació al desenvolupament.
D’aquesta manera ens assegurarem que aquesta partida
incrementi i els números no són tan insuportables com els que
en aquest moment tenim.

I finalment amb l’esmena RGE núm. 9890 proposam que es
doni de baixa una quantia de 7.500.000 euros de la partida
prevista en el centre de cost de la Secretaria General i en el
subconcepte de transferències corrents a l’Ens Públic de
Radiotelevisió Espanyola, perquè consideram que allò que no
és possible és fer la major part del retall a Immigració i
Cooperació i no donar el mateix percentatge de retallada, aquest
percentatge general que se dóna a la conselleria, a la
radiotelevisió.

En definitiva, amb el conjunt de les nostres esmenes, allò
que es pretén és millorar les quantitats tan minses que es
dediquen actualment a Cooperació Internacional o a Cooperació
al desenvolupament.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el
Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Intentaré ser breu, jo crec que a les esmenes
a la totalitat ja s’ha explicat de forma clara quina és l’argument
que justifica la nostra manera de veure aquest pressupost i
també de com seria un pressupost governat per uns partits de
sensibilitat d’esquerres, amb una sensibilitat molt més propera
a allò que senten els ciutadans. Diria que el primer bloc
d’esmenes seria el de Cooperació, a través d’una esmena de
substitució es fa una alta de 2 milions d’euros que s’obtenen
d’una baixa a la secció 35.

També es fa una esmena d’afectació a l’Agència
d’Immigració i Cooperació, a través de la qual es redueix un alt
càrrec i aquesta aportació de 53.231 euros es trasllada a capítol
4. I per tant, en conjunt, aquests 2 milions i aquests 53.231
euros, més allò previst, 980.000, fan un total de 3.033.231
euros, que no serveixen per dir que estam en una situació de
compliment de la Llei de cooperació, però que almenys farien
possible i garantirien el suport al fons de cooperació de cada una
de les Illes, el fons d’emergència, la convocatòria de projectes,
nova convocatòria de projectes i de cooperants, mantenir els
convenis actuals, etc. En qualsevol cas, crec que és important
dir que la previsió per al 2013 en aquests moments destinada a
Cooperació es reduirà a un 0,14%, un cop brutal de destral a la
cooperació, que la deixa en un estat crític i de difícil
sostenibilitat, per utilitzar el terme que tantes vegades utilitza
aquest govern per justificar la seva política.

També proposam a través de les esmenes, altes a programes
com Alter, de suport a integració a alumnes i famílies
nouvingudes, programa que fins ara era gestionat des de la
Conselleria de Presidència, tot i que ara hagi canviat la seva
ubicació. La dotació creim que és insuficient i per açò proposam
una alta de 150.000 euros, que amb la resta prevista podria
garantir la viabilitat del programa. També feim una alta, jo diria
que simbòlica, però molt real, referida a les inversions
estatutàries. Ho hem fet a l’articulat i a les inversions que es
concreten a cada una de les seccions, però també des de
Presidència, la seva funció de coordinació de l’activitat del
Govern, crec necessari deixar de forma manifesta la necessitat
que el pressupost prevegi aquestes inversions, amb una partida,
com deia, simbòlica de 6 euros, per ampliar-se lògicament al
total que l’Estat hauria d’aportar, ha d’aportar en relació a les
inversions estatutàries previstes a l’Estatut, les pendents del
2011, del 2012 i definir les del 2013; són inversions a les quals
la comunitat autònoma no hi pot renunciar. Amb 6 euros no es
crea un forat en el pressupost, cosa que sí fan altres pressuposts
d’alguns consells insulars que preveuen les inversions
estatutàries en la seva totalitat quan el Govern els diu que no les
té previstes. És a dir, el consell insular sí les preveu, el Govern
en canvi no les contempla. Nosaltres creim que han d’estar
contemplades perquè ha de formar part del compromís i de la
voluntat d’aquest govern a exigir, negociar i aconseguir
aquestes inversions per a la nostra comunitat autònoma.
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També aquesta secció està afectada per baixes, algunes de
les quals ja he explicat, però molt breument, hi faré una
referència. La que afecta al programa 126A, referida a Marivent
i que ja hem exposat aquí i que en comissió a més a més se’ns
ha dit reiterades vegades que és un clàssic, jo diria un clàssic
referits als grups que l’exposen, jo diria que és una vergonya,
que no hi hagi doblers per pagar a les ONG que fan un esforç
impressionant per evitar els efectes de la crisi en els sectors més
fràgils de la nostra societat. I, en canvi, perdonin que ho torni
repetir amb aquesta rotunditat i claredat, n’hi hagi per matar
rates i paneres en el palau de Marivent. Molts de ciutadans fa
anys que no es poden permetre ni unes vacances ni un extra. I
ara, vostès diuen que sí, que Marivent forma part de les
prioritats, perquè com molt bé han dit vostès, governar és
prendre decisions i governar és prioritzar. Marivent és per a
vostès una prioritat. I ho és, a pesar que la situació econòmica
és la que és i de què els programes referits a l’àmbit social es
vegin substancialment reduïts.

També afectam mitjançant baixa, perquè ens sembla que són
excessives, innecessàries i injustes les aportacions previstes als
programes de comunicació social i institucional i que en el seu
conjunt dels dos programes fan un total de 1.100.000 euros. És
excessiu, com he explicat també a les esmenes a la totalitat,
creim que estan molt mal gestionats.

També presentam baixa en el programa de qualitat al
Govern, el 112F, previst en 576.494 euros. I també baixes, que
també he esmentat, d’alts càrrecs que en aquests moments són
absolutament injustificables. Costa moltes vegades més l’alt
càrrec que els recursos que gestiona de capítol 6, 4 o en el seu
conjunt i que en total fan 400.000 euros. I com dic, dins aquests
alts càrrecs hi ha el virrei de Formentera.

També feim baixa en una esmena no gens simbòlica, molt
real, la 121A, de 30.000 euros dedicada ala Fundació de la Real
Academia Española, una mostra més de per a qui, a favor de
què, en contra de què es governa. Mentre el Govern surt de
l’Institut Ramon Llull, per raons polítiques de no coincidència
amb allò que ha de ser el projecte de país, també es diu de
vegades que per raons econòmiques, mentre es fa açò, mentre
es retalla a tot aquell que promou i cultiva la llengua catalana,
mentre es fa tot açò, es manté intacta l’aportació a la Fundació
de la Real Academia Española. 

Jo crec que amb aquestes esmenes expressam clarament
quina és la visió del nostre grup i quina seria la voluntat del
nostre grup expressada en aquests pressuposts, uns pressuposts
que haurien de ser molt més socials, molt més propers als
ciutadans, a les necessitats que tenen i a complir amb allò que
en aquest moment li exigeixin i li demanen en aquest Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn en contra té la paraula en nom del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Fernando Rubio, per un temps de
deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començam per l’esmena
9887 del Grup Parlamentari Socialista, allà on es fa la
demagògia habitual a què ens té acostumats el Partit Socialista
darrerament en aquest parlament. Es nota que vostès, lluny de
la responsabilitat i l’esforç que suposa per a un govern fer uns
pressuposts en un moment tan complicat com el que vivim ara,
es limiten a donar de baixa partides de la secció 11,
concretament del programa 121A sense ordre ni concert, i ho
fan per rapinyar uns 980.000 euros, per intentar quedar bé amb
les empreses del sector audiovisual. I dic això perquè vostès han
estat els responsables de què la indústria audiovisual d’aquestes
illes s’enfonsi i avui tengui problemes. I així ho demostra la
lamentable situació que vostès varen fer al front del Govern i de
l’ens públic, que a 31 de desembre de 2011 varen deixar a deure
18.334.838 euros, a les empreses del sector audiovisual. Vostès
contractaven producció i no la pagaven i aquesta actitud
irresponsable és la que ha provocat l’enfonsament d’una part
important del sector audiovisual de la nostra comunitat
autònoma.

La nova direcció de l’ens públic ha pagat aquest deute
gràcies al crèdit extraordinari del Govern central per pagar a
proveïdors. El seu cinisme amb la indústria audiovisual els
retrata i els deixa en evidència. Nosaltres creim en un altre
model, mentre la seva solució és rapinyar 980.000 euros d’aquí
i d’allà, la nostra solució i la del Govern de les Illes Balears és
elaborar una llei del sector audiovisual on es contemplin
incentius i bonificacions per atreure els rodatges i les
produccions a les nostres illes, per fer que les nostres illes siguin
atractives per als inversors privats, que dinamitzin l’economia
i estimulin la creació de llocs de feina. Ja veim que vostès
encara creuen en el model de sostenir les empreses a cop de
subvenció. Això no és sostenible.

Quant a l’esmena 9759 del Grup Parlamentari Socialista,
tampoc no la podem acceptar per una qüestió molt simple. No
es pot dotar en 30.000 euros una fundació que no existeix.
Convendria que revisassin amb més precisió l’acció del nostre
Govern, ja que segons l’Acord de Govern, de 13 d’abril de
2012, pel qual s’aprova la primera fase de reestructuració del
sector públic instrumental de les Illes Balears, a l’annex 1.12
concretament, es preveu l’extinció de la Fundació balear de la
memòria democràtica. Així que facin el favor de fer bé les seves
esmenes i deixin de demanar qüestions que són impossibles.

Com tampoc no podem donar suport a l’esmena 9888 del
Grup Parlamentari Socialista, a la qual es torna fer un ball de
baixes i altes, per poder defensar el discurs de què el Partit
Popular no creu amb les persones i que únicament dedica
partides del seu pressupost per a inversions immaterials, estudis
tècnics i treballs tècnics. I no es confonguin, els que pagaven
despesa corrent sense fre i els que invertien amb furor en estudis
i programes inútils amb quantitats milionàries varen ser vostès.
El Govern del Partit Popular presenta uns pressuposts que
podem qualificar d’austers, plurals i objectius. Així que hi ha
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una sèrie de qüestions que no es poden deixar d’atendre, malgrat
vostès facin demagògia amb el discurs de les persones. Qui ha
fet un pressupost real per garantir els serveis de les persones, el
present i el futur, ha estat el Partit Popular.

De la mateixa manera ho fan vostès amb l’esmena 9889, ara
sobtadament a vostès els sembla prescindible una despesa de
capítol 1 per a comunicació institucional. Però és això possible?
Si vostès han estat els grans inversors en comunicació
institucional, si a vostès el que més els agradava era la
propaganda del seu govern, a més es repartien els doblers entre
els diferents regnes de taifes. Vull incidir que s’ha reduït el
pressupost d’aquest concepte en un 60%, hem passat de 2
milions d’euros a 600.000 euros. Vostès varen gastar 2 milions
d’euros per a la campanya electoral, fet que va ser terrible...

(Remor de veus)

Sí, sí, sí i varen deixar una partida de 15.000 euros per
passar tot l’any. Això fa vergonya i vostès també varen concedir
4 milions d’euros en subvencions de comunicació. Escolti, jo no
sé què prediquen, però el que realment és increïble és el que fan
amb l’esmena  9890, amb aquesta ja m’acaben de matar,
m’acaben de rompre tots els esquemes. Resulta que el PSIB-
PSOE troba que IB3 té un pressupost desmesurat i demana la
reducció d’un 25% del seu pressupost. I ara què ha passat al
Partit Socialista? O no se’n recorden que l’any passat el Sr.
Bonet posava el crit al cel perquè el Govern del PP passava el
pressupost d’IB3 de 60 a 30 milions d’euros? No se’n recorden
d’això?

(Alguns aplaudiments)

Jo me’n record que el Sr. Bonet, amb tot l’afecte, quasi se’ns
crema a lo bonzo a la comissió d’IB3 per aquesta qüestió, ja no
se’n recorden? Han canviat el discurs? Quina coherència que
tenen, senyors del Partit Socialista. Ells ho criticaven perquè
deien que no podríem pagar tot el que devíem als proveïdors,
per cert, proveïdors que varen contractar ells. Ens varen dir que
volíem tancar IB3 de manera encoberta, ens varen dir que
enfonsarien encara més el sector audiovisual. I ara demana
vostè reduir la televisió pública un 25%, que té un pressuposts
de subsistència i que fa miracles per no desaparèixer. Vostès
sense cap dubte han perdut el cap. A més, convé que sàpiguen
que tant el Govern com la direcció de l’ens públic, que han
pactat en tot moment i també han pactat -s’ha de dir- el model
de gestió, un model de gestió directe, on no es descarta la
colAlaboració públicoprivada per a determinats espais o
programes, però que en tot moment ha estat pactat, Govern,
televisió pública i sector audiovisual, i en aquest sentit també
vull fer públic allò que ens va contar el director d’IB3 que va
rebre una carta de la PAIB, Associació de Productores, que li
varen fer arribar l’enhorabona per mantenir la partida de 30
milions d’euros. El Partit Socialista, una altra vegada, va en
contra del sector audiovisual.

Quant a l’esmena 9775, no li donarem suport perquè
consideram que les partides estan garantides en el pressupost,
per tal de mantenir les oficines d’informació, assessorament,
orientació a la immigració al Consell Insular d’Eivissa

Quant a l’esmena 9760 vostès demanen destinar totes les
partides del pressupost de producció pròpia i nosaltres apreciam
l’evident aposta que fa IB3 al seu pressupost dedicant quasi 6
milions d’euros a producció pròpia, mentre dedica 2 milions
d’euros a producció aliena, per tant, la més que duplica. A més,
hem de recordar que amb el criteri de repartiment poblacional
que fa FORTA 2 milions d’euros per a les Illes Balears és molt
rendible, no és tan rendible, per exemple, a Madrid o a
Catalunya, però nosaltres amb 2 milions ens ret més que a altres
comunitats autònomes. A més, nosaltres pensam que IB3 ha de
ser una televisió plural i que hi ha d’haver un poc de tot en la
programació. També hem de recordar que la Llei d’IB3 regula
que s’ha de dedicar almanco un 15% en producció pròpia, i
aquests pressuposts hi dediquen un 20%, per tant, més del que
estableix la llei. 

Que siguin vostès els defensors de la producció pròpia en
exclusiva quan vostès firmaren contractes milionaris pagant
drets de retransmissió d’espais esportius que no ens podíem
permetre, Fórmula 1, partits de primera divisió, i que molts
d’aquests espais ja eren retransmesos per altres cadenes de
televisió. Això sí que eren ganes de malbaratar els doblers
públics, senyors del Partit Socialista.

Pel que fa a les esmenes del PSM-Entesa i Més per Menorca
dir que l’esmena 10156 efectivament ens trobam davant un
clàssic del PSM que ha de fer l’ullet al seu votant més radical,
resulta que volen deixar sense dotació pressupostària el Palau de
Marivent. No saben que el palau fou cedit el 1973 als aleshores
prínceps d’Espanya, per la Diputació Provincial de les Illes
Balears. Per tant, actualment els edificis són propietat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears la qual cosa significa
que qui s’ocupa del seu manteniment i de les inversions
necessàries ha de ser la comunitat autònoma, no Patrimoni
Nacional ni l’Administració de l’Estat. Una altra cosa és que
vostès vulguin deixar Marivent sense seguretat i sense
manteniment. No sé, tal vegada s’estimen més que entrin ocupes
al Palau de Marivent, però nosaltres ens estimam més que
continuï venint la família reial perquè vostès, a més, han
demostrat que són un poc pillets. Miri, mentre han governant el
Govern de les Illes Balears també ho han fet en temps de crisi
econòmica, i vostès no han dit ni piu del Palau de Marivent i
ara, de sobte, se’n recorden que són antimonàrquics i diuen que
volen fer totes aquestes mesures per anar en contra del cap de
l’Estat.

Quant a l’esmena 10150 no li donam suport perquè entenem
que la partida pressupostària corresponent garanteix l’execució
de projectes de cooperació al desenvolupament i les funcions de
l’Agència d’Immigració i Cooperació. 

Quant a la 10155, per mantenir el programa Alter, la
rebutjam per dos motius, un, perquè tornen una altra vegada a
tocar les partides que afecten el Palau de Marivent i, segona
qüestió, perquè el programa Alter està previst als pressuposts de
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les
Illes Balears.
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I ja per acabar, Sra. Presidenta, no donarem suport a
l’esmena 10154 del PSM-Entesa Nacionalista atès que les
despeses pressupostàries per a l’Agència d’Immigració i
Cooperació han estat fetes des de l’equilibri econòmic i ajustant
cada una de les seves partides. Per tant, rebutjarem aquestes
esmenes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Començam les votacions. Votacions del
plenari, Projecte de llei RGE...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Disculpi, Sra. Presidenta, li havia demanat si podia ajornar
la votació de l’articulat, esperant un informe dels lletrats. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, sí, miri, aquest informe dels lletrats que vostè em
comentava jo tenc entès que ... he demanat un informe, he
demanat una contestació precisament del que vostè m’ha
demanat, jo, com vostè sap, no era a la Mesa i segons sembla
aquest tema va quedar resolt a la Mesa.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears es va reunir dia
5 de desembre de 2012 i a través de l’escrit del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
RGE núm. 10255/12, i del Grup Parlamentari Socialista en el
qual es va solAlicitar l’emissió d’un informe jurídic sobre la
qüestió plantejada per la Sra. Mascaró i Melià, i va acordar
desestimar les peticions. Per això nosaltres, ara, continuarem
amb les votacions.

Contra aquest acord no es va presentar cap reconsideració.
Hi va haver una altra segona Mesa, es va posar damunt la taula,
hi va haver un empat, dia 14 de desembre. Essent, doncs, que la
Mesa ja s’ha manifestat sobre la qüestió no cal tractar
novament, per la qual cosa aquesta presidència no comparteix
la petició feta per la Sra. Mascaró i Melià i procedirà a posar a
votació els articles del text del projecte de llei segons el
seguiment fixat. 

(Remor de veus)

És segons l’informe que tenc, li acab de llegir, ho deixam
clar. Començam amb les votacions.

Continuam, Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2013. Debat número 1, l’articulat, les
disposicions addicionals, la disposició transitòria i la disposició
derogatòria del dictamen del projecte de llei. Debat número 1
bis, la resta de disposicions i l’exposició de motius del dictamen
del projecte de llei. 

Si cap grup no demana votació separada es farà votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista, que
són de la RGE núm. 9665/12 a la RGE  núm. 9700/12 i de les
RGE núm. 9703/12 i 9704/12.

Començam a votar? Passam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 vots a favor i
una abstenció. 

Passam a la següent votació conjunta dels vots particulars
presentats pel Grup Parlamentari Socialista als articles 1, 2, 9 i
19; a les disposicions finals vint-i-sisena bis i vint-i-sisena ter
i a l’exposició de motius. 

Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor i una
abstenció.

Tot seguit, si cap grup no demana votació separada, es farà
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, que són de la RGE
núm. 9982/12 a la RGE núm. 10038/12. 

Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor i una
abstenció.

Votació conjunta dels vots particulars presentats pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
els apartats b) i j) de la disposició derogatòria. 

Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor i una
abstenció.

Seguidament es procedeix a la votació dels articles i
disposicions als quals es mantenen esmenes i vots particulars.
Votació separada de l’article 7. D’acord? 

Començam a votar. Votam.

Queda aprovat per 34 vots a favor, 19 en contra i 6
abstencions.

Votació conjunta de la resta d’articles i disposicions als
quals es mantenen esmenes i que són els articles 1, 2, 5 i 6, la
denominació del capítol 4, els articles 9, 10, 11, 12, 14, 15 i 19,
les disposicions addicionals tercera, sisena i catorzena, la
disposició derogatòria única, les disposicions finals primera,
tercera, quarta, cinquena, novena, desena, onzena, dotzena,
tretzena, catorzena, quinzena, dissetena, divuitena, dinovena,
vintena, vint-i-unena, vint-i-dosena, vint-i-tresena, vint-i-
quatrena, vint-i-cinquena, vint-i-sisena bis, vint-i-sisena ter i
l’exposició de motius. 
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Començam a votar. Votam.

Queden aprovats per 34 vots a favor, 24 en contra i una
abstenció.

Tot seguit se sotmeten a votació conjunta les normes a les
quals no es mantenen esmenes, que són la denominació del títol
del projecte, la denominació del títol I, la denominació del
capítol 1, els articles 3, la denominació del capítol 2, l’article 4,
la denominació del capítol 3, l’article 8, la denominació dels
títols II i III, els articles 13 i 16, la denominació del títol IV, la
denominació del capítol 1, els articles 17, 18, 20 i 21, la
denominació del capítol 2, l’article 22, la denominació del títol
V, l’article 23, la denominació del títol VI, l’article 24, les
disposicions addicionals primera, segona, quarta, cinquena,
setena, vuitena, novena, desena, onzena, dotzena i tretzena, la
disposició transitòria única i les disposicions finals segona,
sisena, setena, vuitena, setzena i vint-i-sisena. 

Començam a votar.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Si?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Nosaltres demanaríem votació separada en el cas de la
disposició final segona, apartat primer. Disposició final segona,
apartat primer. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Disposició final segona?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Disposició final segona, apartat primer. Votació separada de
la resta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els pareix primer votarem aquesta que vostè demana
votació separada. D’acord? 

Començam a votar. Votam.

56 vots a favor, 2 vots en contra. Queda aprovada per 56
vots a favor, 2 en contra i una abstenció.  D’acord?

Ara si els pareix començam a votar tota la resta. Començam
a votar la resta. Votam.

Queda aprovada per 35 vots a favor, 19 en contra i 5
abstencions. 

Les esmenes presentades a les seccions, entitats públiques,
empresarials, societats mercantils públiques, fundacions, ib-
salut, Agència Tributària. Debat número 2 de totalitat, agrupació
de la secció 11, Conselleria de Presidència a les seccions i
entitats afins. 

Començam a votar. 

Queden rebutjades per 56 vots en contra i 1 vot a favor. 56
vots en contra, era totalitat. Debat número 2, totalitat. No hi ha
hagut cap confusió ni una. D’acord? 

Continuam. Continuam?

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sra. Presidenta, voldria fer constar que ens hem equivocat
en la votació, ens pensàvem que, no? No, que ens pensàvem que
... no, només diré l’explicació de vot, ens pensàvem que
votàvem l’articulat. Ho deixam així, però només era perquè
constàs en acta. M’he equivocat a l’hora de marcar la votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, jo crec que havia dit debat número 2, de totalitat.
Continuam. 

En el debat número 3, de globalitat, demanen votació
separada del debat número 3 de globalitat? Digui, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Demanaria votació separada per
una part de les esmenes 9887, 9759 i 9889, en aquest cas són les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista. I després, en aquest
cas, també demanaria votació separada de la 9760. Que hi
hagués tres grups. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Miri, si li pareix jo aquí tenia, faria la votació
separada de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista, les
que vostè ha dit, la 9887, 9759 i 9889, d’aquestes tres esmenes
ara començarem la votació. Li pareix bé?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sra. Presidenta, nosaltres també demanaríem votació
separada de la 9890.

LA SRA. PRESIDENTA:

De la 9890?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, de la 9890.
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LA SRA. PRESIDENTA:

La 9890 la teníem dins un altre bloc, però la treurem i la
farem separada. Cap problema.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Molt bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Començam la primera votació, RGE núm. 9887,
9759 i 9889. D’acord? 

Començam les votacions. Votam.

Queden rebutjades per 35 vots en contra, 24 a favor i cap
abstenció. 

Ara, votació separada, si els pareix, de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 9888 i 9775 serien, i
llevaríem la 80, 9888 i 9775. D’acord? Passam a votar. 

Comença la votació. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 25 a favor.

Si els pareix ara començarem amb la votació separada de
l’esmena 9890, que volien separadament, 9890. 

Començam. Votam. 

Queda rebutjada per 40 vots en contra i 19 a favor. 

Continuam. Ara tenc votació separada de l’esmena del grup
Parlamentari Socialista, la 9760, d’acord? 

Començam a votar. Votam. 

Queda rebutjada per 33 vots en contra, 24 a favor i una
abstenció. 

I ara ens quedaria la votació separada de les esmenes del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca RGE núm. 10156, 10150, 10155 i 10154. D’acord? 

Començam a votar. Votam. 

Queden rebutjades per 34 vots en contra i 25 a favor. 

Acabades les votacions, si els pareix, començaríem ..., ara
no sé molt bé quina hora és, són les quatre, doncs, tendríem una
hora per dinar i començaríem a les cinc, si els pareix. Ens veim
a les cinc.

Moltes gràcies.
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Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Bon dia a tothom. L’article 4 del Reglament d’aquesta

cambra estableix que el dia i l’hora assenyalats al decret de

convocatòria, els diputats electes es constituiran en assemblea.

Aquesta ha de ser presidida pel diputat de major edat, assistit

per dos secretaris que ho seran els dos diputats de menor edat.

En conseqüència, aquesta oficialia major informa que la

presidència de l’assemblea correspon a l’Hble. Sr. Martí Xavier

March i Cerdà, el qual serà assistit en qualitat de secretaris per

l’Hble. Sra. Margaret Mercadal i Camps i l’Hble. Sr. Carlos

Saura i León.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Bon dia a tots i a tothom. Queda oberta la sessió, però,

abans de començar la votació per constituir la Mesa del

Parlament, farem un minut de silencia, a prec dels diferents

grups parlamentaris, per l’assassinat d’una dona a Eivissa.

Si voleu, ús podeu posar drets.

(Minut de silenci)

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Molt bé, moltes gràcies. D’acord amb el que preveu l’article

5.3 del Reglament del Parlament es procedirà a fer lectura del

Decret de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament

de les Illes Balears. Té la paraula la Secretària Hble. Sra.

Margaret Mercadal i Camps.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D'EDAT

(Margaret Mercadal i Camps):

Gràcies.

"Decret 5/2015, de 12 de juny, del president de les Illes

Balears, de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament

de les Illes Balears. D’acord amb el que disposa l’article 41.5

de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, per la qual

s’aprova la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes

Balears, i l’article 3 del Reglament del Parlament de les Illes

Balears, aprovat pel Ple de la cambra en la sessió de dia 15 de

març de 2011, una vegada que s’hagin dut a terme les eleccions

al Parlament i se n’hagin proclamat oficialment els resultats, el

president del Govern en funcions ha de convocar mitjançant un

decret la sessió constitutiva del Parlament, que tindrà lloc en el

termini màxim de 30 dies després de la celebració de les

eleccions.

Per tot això i fent ús de les atribucions que em confereix

l’article 11 de la Llei 4/2011, de 14 de març, del Govern de les

Illes Balears, dict el següent decret. 

Primer. Es convoquen els diputats electes a la sessió

constitutiva del Parlament de les Illes Balears que tindrà lloc el

dia 18 de juny d’enguany, a les 11 hores a la seu del Parlament.

Segon. Aquest decret entra en vigor el mateix dia en què es

publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Palma, 12 de juny de 2015. El president, José Ramón Bauzá

i Díaz."

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. Seguidament el secretari de la Mesa d’Edat,

Hble. Sr. Carlos Saura i León, farà la lectura de la relació dels

diputats i diputades electes que han aportat al Registre de

l’Oficialia Major del Parlament les credencials corresponents.

Quan vulgui.

EL SR. SECRETARI DE LA MESA D'EDAT (Carlos

Saura i León):

Gràcies.

Sr. David Abril i Hervás.

Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.

Sr. Andreu Alcover i Ordinas.

Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías.

Sra. Olga Ballester i Nebot.

Sra. Maria Elena Baquero i González.

Sr. Gabriel Barceló i Milta.

Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.

Sr. Damià Borràs i Barber.

Sra. Isabel Busquets i Hidalgo.

Sra. Laura Camargo i Fernández.

Sra. Joana Aina Campomar i Orell.

Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

Sra. María José Camps i Orfila.

Sra. Sílvia Cano i Juan.

Sra. Margalida Capellà i Roig.

Sr. Enrique Casanova i Peiro.

Sr. Josep Castells i Baró.

Sr. Gabriel Company i Bauzá.

Sra. Pilar Costa i Serra.

Sra. Sandra Fernández i Herranz.

Sr. Jaume Font i Barceló.

Sra. Cristina Patricia Font i Marbán.

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.

Sr. Antonio Gómez i Pérez.

Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud.

Sr. Alberto Jarabo i Vicente.

Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.

Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.

Sra. Sílvia Limones i Costa.

Sra. Marta Maicas i Ortiz.

Sr. Martí Xavier March i Cerdà.

Sr. José Vicente Marí i Bosó.

Sr. Joan Manel Martí i Llufriu.

Sr. David Martínez i Pablo.

Sr. Josep Melià i Ques.

Sra. Margaret Mercadal i Camps.
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Sr. Aitor Morrás i Alzugaray.

Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Sra. Antònia Maria Perelló i Jorquera.

Sr. Xavier Pericay i Hosta.

Sr. Baltasar Damián Picornell i Lladó.

Sra. Margarita Prohens i Rigo.

Sra. Sara Ramon i Rosselló.

Sr. Antoni Reus i Darder.

Sra. María José Ribas i Ribas.

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

Sra. Maria Salom i Coll.

Sr. Carlos Saura i León.

Sra. Maria Montserrat Seijas i Patiño.

Sr. Vicent Serra i Ferrer.

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.

Sr. Santiago Tadeo i Florit.

Sr. Xico Tarrés i Marí.

Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

Sra. Sílvia Margarita Tur i Ribas.

Sr. Miquel Vidal i Vidal.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. D’acord amb la certificació lliurada pel

secretari de la Junta Electoral de les Illes Balears, es fa constar

que no s’ha presentat cap recurs contenciós electoral en relació

amb els diputats proclamats electes.

A continuació procedirem a l’elecció dels membres de la

Mesa del Parlament. Per a aquesta elecció es tendrà en compte

l’establert a l’article 37 i 38 del Reglament del Parlament i es

procedirà, en primer lloc, a l’elecció del president o presidenta,

per la qual cosa, cada diputat escriurà un sol nom a la papereta

que tenen damunt la taula i en resultarà elegit aquell que tengui

el vot de la majoria absoluta dels membres de la cambra en

primera votació. Si ningú no obtingués en primera votació

aquesta majoria, es repetirà l’elecció entre els que hagin

aconseguit les dues votacions majors i en resultarà elegit el que

n’obtengui més vots.

Pel que fa a l’elecció dels vicepresidents i de les

vicepresidentes, s’elegiran simultàniament; cada diputat

escriurà un sol nom a la papereta i en resultaran elegides per

ordre successiu les dues persones que obtenguin major nombre

de vots. Els secretaris i/o les secretàries de la cambra seran

elegits de la mateixa forma.

Si en alguna votació es produeix empat, se celebraran

votacions successives entre les persones candidates igualades

en vots i si l’empat persistia després de quatre votacions, es

considerarà elegida la persona candidata que formi part de la

llista més votada a les eleccions autonòmiques.

I quant a l’elecció de president, en compliment del que

estableix l’article 37.2 del Reglament del Parlament, preg a les

distintes formacions polítiques que comuniquin a aquesta

presidència el nom del seu candidat o candidata per a aquesta

elecció.

Moltes gràcies. Els distints grups, per favor?

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Sí, Sr. President, el Partit Popular no presentarà cap

candidat a l’elecció de president.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Molt bé, moltes gràcies. Altres grups?

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, el Grup Podem Illes Balears proposa Maria Consuelo

Huertas Calatayud.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Per tant, només hi ha una sola candidatura, la Sra. Maria

Consuelo Huertas.

Per tal de procedir a l’elecció de president o presidenta del

Parlament, facin el favor d’escriure el seu nom a les paperetes

i la secretària de la Mesa d’Edat, Hble. Sra. Margaret Mercadal

i Camps començarà a cridar per ordre alfabètic perquè dipositin

la seva papereta a l’urna.

Sra. Mercadal, quan vulgui.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D'EDAT

(Margaret Mercadal i Camps):

Sr. David Abril i Hervás.

Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.

Sr. Andreu Alcover i Ordinas.

Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías.

Sra. Olga Ballester i Nebot.

Sra. Maria Elena Baquero i González.

Sr. Gabriel Barceló i Milta.

Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.

Sr. Damià Borràs i Barber.

Sra. Isabel Busquets i Hidalgo.

Sra. Laura Camargo i Fernández.

Sra. Joana Aina Campomar i Orell.

Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

Sra. María José Camps i Orfila.

Sra. Sílvia Cano i Juan.

Sra. Margalida Capellà i Roig.

Sr. Enrique Casanova i Peiro.

Sr. Josep Castells i Baró.

Sr. Gabriel Company i Bauzá.

Sra. Pilar Costa i Serra.

Sra. Sandra Fernández i Herranz.

Sr. Jaume Font i Barceló.

Sra. Cristina Patricia Font i Marbán.

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.

Sr. Antonio Gómez i Pérez.

Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud.

Sr. Alberto Jarabo i Vicente.

Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.

Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.
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Sra. Sílvia Limones i Costa.

Sra. Marta Maicas i Ortiz.

Sr. José Vicente Marí i Bosó.

Sr. Joan Manel Martí i Llufriu.

Sr. David Martínez i Pablo.

Sr. Josep Melià i Ques.

Sr. Aitor Morrás i Alzugaray.

Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Sra. Antònia Maria Perelló i Jorquera.

Sr. Xavier Pericay i Hosta.

Sr. Baltasar Damián Picornell i Lladó.

Sra. Margarita Prohens i Rigo.

Sra. Sara Ramon i Rosselló.

Sr. Antoni Reus i Darder.

Sra. María José Ribas i Ribas.

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

Sra. Maria Salom i Coll.

Sra. Maria Montserrat Seijas i Patiño.

Sr. Vicent Serra i Ferrer.

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.

Sr. Santiago Tadeo i Florit.

Sr. Xico Tarrés i Marí.

Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

Sra. Sílvia Margarita Tur i Ribas.

Sr. Miquel Vidal i Vidal.

Sr. Martí Xavier March i Cerdà.

Sra... jo mateixa.

I Sr. Carlos Saura i León.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Molt bé. Ara acabada aquesta votació, procedirem a fer el

recompte de vots.

Maria Consuelo Huertas Calatayud.

Blanc.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Blanc.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Maria Consuelo, pel canvi de cromos, visca la casta. Nul.

Blanc.

Maria Consuelo Huertas.

Blanc.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Blanc.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Blanc.

Maria Consuelo Huertas.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Blanc.

Blanc.

Consuelo Huertas.

Blanc.

Maria Consuelo Huertas.

Consuelo Huertas.

Blanc.

Maria Consuelo Huertas.

Consuelo Huertas.

Consuelo Huertas.

Blanc.

Maria Consuelo Huertas.

Blanc.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Blanc.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Maria Consuelo Huertas.

Acabada aquesta votació, els resultats són els següents: vots

emesos 59, vots vàlids 58, vots en blanc 25, vots nuls 1.

Resultat: 33 vots a favor de la Sra. Consuelo Huertas. 

En conseqüència queda proclamada presidenta del

Parlament de les Illes Balears la Molt Hble. Sra. Consuelo

Huertas.

Enhorabona.

(Aplaudiments) 

Per a l’elecció de vicepresident o vicepresidenta de la

cambra, procedirem de la mateixa forma que l’elecció de

president. Per part de les distintes formacions polítiques que es

facin arribar a la Mesa d’aquest Parlament propostes de

candidats per a aquesta elecció.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

El Partit Popular proposa la Sra. Maria Salom Coll.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Molt bé. Moltes gràcies.
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LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

El Grup Parlamentari Socialista presenta el Sr. Vicenç

Thomàs i Mulet.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Per tal de procedir a l’elecció de vicepresident o

vicepresidenta del Parlament, facin el favor d’escriure un sol

nom a les paperetes i el Secretari de la Mesa, Hble. Carlos

Saura, s’encarregarà de cridar a cada un de vosaltres perquè

pugueu dipositar la papereta a l’urna. 

Quan vulgui, Sr. Saura.

EL SR. SECRETARI DE LA MESA D’EDAT (Carlos

Saura i León):

Sr. David Abril i Hervás.

Sr. Salvador Aguilera i Carrillo

Sr. Andreu Alcover i Ordinas.

Sra. Francesca Lluch. Armengol i Socías,

Sra. Olga Ballester i Nebot.

Sra. Maria Elena Baquero i González.

Sr. Gabriel Barceló i Milta.

Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.

Sr. Damià Borràs i Barber.

Sra. Isabel Busquets i Hidalgo.

Sra. Laura Camargo i Fernández.

Sra. Joana Aina Campomar i Orell.

Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

Sra. Maria José Camps i Orfila.

Sra. Sílvia Cano i Juan.

Sra. Margalida Capellà i Roig.

Sr. Enrique Casanova i Peiro.

Sr. Josep Castells i Baró.

Sr. Gabriel Company i Bauzá.

Sra. Pilar Costa i Serra.

Sra. Sandra Fernández i Herranz.

Sr. Jaume Font i Barceló.

Sra. Cristina Patricia Font i Marbán.

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.

Sr. Antonio Gómez i Pérez.

Sra. Maria Consuelo Huertas i Calatayud.

Sr. Alberto Jarabo i Vicente.

Sr. Miguel Ángel Jerez i Juan.

Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.

Sra. Sílvia Limones i Costa.

Sra. Marta Maicas i Ortiz..

Sr. José Vicente Marí i Bosó.

Sr. Joan Manel Martí i Llufriu.

Sr. David Martínez i Pablo.

Sr. Josep Melià i Ques..

Sr. Aitor Morrás i Alzugaray.

Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Sra. Antònia Maria Perelló i Jorquera.

Sr. Xavier Pericay i Hosta.

Sr. Baltasar Damián Picornell i Lladó.

Sra. Margarita Prohens i Rigo.

Sra. Sara Ramon i Rosselló.

Sr. Antoni Reus i Darder.

Sra. Maria José Ribas i Ribas.

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

Sra. Maria Salom i Coll.

Sra. Maria  Monserrat Seijas i Patiño.

Sr. Vicent Serra i Ferrer.

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.

Sr. Santiago Tadeo i Florit.

Sr. Xico Tarrés i Marí.

Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

Sra. Silvia Margarita Tur i Ribas.

Sr. Miquel Vidal i Vidal.

Sr. Martí Xavier March i Cerdà.

Sra. Margaret Mercadal i Camps.

Sr. Carlos Saura León.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, acabada aquesta segona votació, passarem

al recompte de vots:

Vicenç Thomàs.

Maria Salom.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Blanc.

Maria Salom.

Maria Salom.

Maria Salom.

Vicenç Thomàs.

Maria Salom.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Maria Salom.

Maria Salom.

Vicenç Thomàs.

Maria Salom.

Maria Salom.

Maria Salom.

Maria Salom.

Maria Salom.

Vicenç Thomàs.

Blanc.

Blanc.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Maria Salom.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Maria Salom.

Maria Salom.

Vicenç Thomàs.

Maria Salom.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.
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Blanc.

Maria Salom.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Maria Salom.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Maria Salom.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Maria Salom.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Vicenç Thomàs.

Blanc.

Vicenç Thomàs.

I Vicenç Thomàs.

Resultat de la votació: vots emesos, 59; vots vàlids, 59; vots

en blanc, 5; vots nuls, cap. Resultat: vots a favor del Sr. Vicenç

Thomàs, 34; vots a favor de la Sra. Maria Salom, 20.

En conseqüència queda proclamat vicepresident primer del

Parlament de les Illes Balears l’Hble. Sr. Vicenç Thomàs i

vicepresidenta segona del Parlament de les Illes Balears la Sra.

Maria Salom.

Enhorabona.

(Aplaudiments)

A continuació procedirem a l’elecció del secretari o

secretaris de la Cambra de la mateixa forma en què ho hem fet

per a l’elecció del vicepresident i vicepresidenta.

Prec a les distintes formacions polítiques que facin arribar

a la Mesa d’aquest parlament les propostes de candidat per a

aquesta elecció.

EL SR. BAUZÀ I DÍAZ:

Bon dia, una altra vegada, el Partit Popular presenta en

aquest cas com a candidat el Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.

Gràcies.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

El Grup MÉS presenta, com a candidata, a Joana Aina

Campomar i Orell.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

President...

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Molt bé...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

President...

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Els noms dels candidats proposats per tant són el Sr.

Miquel...

Ah, perdoni, perdoni.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

El grup de Proposta per les Illes, el PI, proposa Maria

Antònia Sureda i Martí, en ares de la pluralitat, el diàleg i el

consens.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Per tant, els noms dels candidats proposats són el Sr.

Miguel Àngel Jerez, la Sra. Joana Maria Camps..., Campomar,

perdó, i la Sra. Maria Antònia Sureda.

Per tal de procedir com sempre a l’elecció dels secretaris

del Parlament, facin el favor d’escriure un nom a les seves

paperetes i la secretària Sra. Margaret Mercadal començarà a

cridar-los d’un en un perquè posin la seva papereta a l’urna.

Sra. Mercadal, quan vulgui.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D'EDAT

(Margaret Mercadal i Camps):

Sr. David Abril i Hervás.

Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.

Sr. Andreu Alcover i Ordinas.

Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías.

Sra. Olga Ballester i Nebot.

Sra. Maria Elena Baquero i González.

Sr. Gabriel Barceló i Milta.

Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.

Sr. Damià Borràs i Barber.

Sra. Isabel Busquets i Hidalgo.

Sra. Laura Camargo i Fernández.

Sra. Joana Aina Campomar i Orell.

Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

Sra. María José Camps i Orfila.

Sra. Silvia Cano i Juan.

Sra. Margalida Capellà i Roig.

Sr. Enrique Casanova i Peiro.

Sr. Josep Castells i Baró.

Sr. Gabriel Company i Bauzá.

Sra. Pilar Costa i Serra.

Sra. Sandra Fernández i Herranz.

Sr. Jaume Font i Barceló.

Sra. Cristina Patricia Font i Marbán.

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.

Sr. Antonio Gómez i Pérez.
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Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud.

Sr. Alberto Jarabo i Vicente.

Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.

Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.

Sra. Silvia Limones i Costa.

Sra. Marta Maicas i Ortiz.

Sr. José Vicente Marí i Bosó.

Sr. Joan Manel Martí i Llufriu.

Sr. David Martínez i Pablo.

Sr. Josep Melià i Ques.

Sr. Aitor Morrás i Alzugaray.

Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Sra. Antònia Maria Perelló i Jorquera.

Sr. Xavier Pericay i Hosta.

Sr. Baltasar Damián Picornell i Lladó.

Sra. Margarita Prohens i Rigo.

Sra. Sara Ramon i Rosselló.

Sr. Antoni Reus i Darder.

Sra. María José Ribas i Ribas.

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

Sra. Maria Salom i Coll.

Sra. Maria Montserrat Seijas i Patiño.

Sr. Vicent Serra i Ferrer.

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.

Sr. Santiago Tadeo i Florit.

Sr. Xico Tarrés i Marí.

Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

Sra. Sílvia Margarita Tur i Ribas.

Sr. Miquel Vidal i Vidal.

Sr. Martí Xavier March i Cerdà.

Sra. Margaret Mercadal i Camps.

Sr. Carlos Saura i León.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Martí

Xavier March i Cerdà):

Gràcies a tothom. Acabada aquesta tercera votació

procedirem al recompte de vots.

Joana Aina Campomar.

Miquel Àngel Jerez.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Miquel Àngel Jerez.

Miguel Jerez.

Maria Antònia Sureda.

Miguel Jerez.

Miguel Jerez.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Miguel Àngel Jerez.

Miguel Jerez.

Miguel Ángel Jerez.

Joana Aina... Maria Antònia... Miguel Ángel Jerez, perdó.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Miguel Jerez.

Miguel Ángel Jerez.

Joana Aina Campomar.

Miguel Ángel Jerez.

Joana Aina Campomar.

Miguel Jerez.

Miguel Ángel Jerez.

Blanc.

Maria Antònia Sureda.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Miguel Jerez.

Joana Aina Campomar.

Maria Antònia Sureda.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Miguel Jerez.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Miguel Jerez.

Miguel Ángel Jerez.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Blanc.

Miguel Ángel Jerez.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

Miguel Ángel Jerez.

Joana Aina Campomar.

Joana Aina Campomar.

 I Joana Aina Campomar.

Resultat de la votació: vots emesos, 59; vots vàlids, 59; vots

en blanc, 2; vots nuls, cap.

Resultats a favor: Sra. Joana Aina Campomar, 34 vots; Sr.

Miquel Àngel Jerez, 20 vots; Sra. Maria Antònia Sureda, 3

vots.

En conseqüència, queda proclamada secretària primera del

Parlament de les Illes Balears l’Hble. Sra. Joana Aina

Campomar i secretari segon del Parlament el Sr. Miquel Àngel

Jerez.

Moltes gràcies i enhorabona.

(Aplaudiments)

Ja aquesta Mesa ha acabat la seva feina, només vull felicitar

les persones que han estat elegides membres d’aquesta Mesa,

desitjar en aquest nou període legislatiu un període positiu en

tots els aspectes per a la societat i per a la ciutadania de les Illes

Balears.

Moltes gràcies, i deman als membres de la Mesa que pugin

a aquesta taula. Moltes gràcies.
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(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord amb l’establert en el Reglament d’aquesta cambra,

correspon ara que aquesta presidència presti el jurament o la

promesa d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears:

Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir

fidelment les obligacions del càrrec de presidenta del Parlament

de les Illes Balears, amb lleialtat al rei, de guardar i fer guardar

la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

A continuació la secretària primera de la Mesa del

Parlament anomenarà cada un dels diputats i diputades i

passaran a formular la promesa o jurament.

Honorables senyores i senyors, jurau o prometeu per la

vostra consciència i pel vostre honor de complir fidelment les

obligacions del càrrec de diputat o diputada del Parlament de

les Illes Balears, amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la

Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. David Abril i Hervás.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Promet el meu càrrec per imperatiu legal i sense renunciar

als valors republicans i al dret de decidir del meu poble.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Promet per imperatiu legal fins que obrim processos

constituents i les lleis fonamentals serveixin a les classes

populars i no a les elits econòmiques i polítiques.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. Andreu Alcover i Ordinas.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. Olga Ballester i Nebot.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. Maria Elena Baquero i González.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. Gabriel Barceló i Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sense renunciar al dret a decidir dels pobles de les Illes

Balears, ho promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. Isabel Busquets i Hidalgo.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Ho promet amb fidelitat al poble de Mallorca i per

imperatiu legal, sense renunciar al dret de decidir com a poble.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. Laura Camargo i Fernández.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Promet fins el dia que s’obrin processos constituents i les

lleis fonamentals estiguin al servei de les classes populars i no

de les elits polítiques i econòmiques.
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LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. María José Camps i Orfila.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. Sílvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. Margalida Capellà i Roig.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Per la justícia social, per la igualtat, pels drets dels pobles

i per una educació laica, pública, lliure, de qualitat i en català,

sí promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. Enrique Casanova i Peiro.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, ho promet, amb fidelitat al poble de Menorca i sense

renunciar al dret a decidir com a poble.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. Gabriel Company i Bauzá.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. Sandra Fernández i Herranz.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí, lo prometo.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. Jaume Font i Barceló.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. Cristina Patricia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, promet amb fidelitat al poble de Menorca i sense

renunciar al dret a decidir com a poble.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las

obligaciones del cargo de diputado y servir a la Constitución

como norma fundamental del Estado español.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. Antonio Gómez i Pérez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Sí, lo juro.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. Alberto Jarabo i Vicente.
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EL SR. JARABO I VICENTE:

Promet el meu càrrec per imperatiu legal fins a posar les

institucions i la legislació al servei de la ciutadania i en honor

i memòria de tots aquells i aquelles que ho varen fer abans de

nosaltres.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, lo juro.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. Sílvia Limones i Costa.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Marta Maicas i Ortiz.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Promet per imperatiu legal, fins que s’obrin processos

constituents i les lleis fonamentals serveixin a les classes

populars i no a les elits econòmiques i polítiques.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Martí Xavier March i Cerdà.

EL SR. MARCH I CERDÀ:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. José Vicente Marí i Bosó.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Joan Manel Martí i Llufriu.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, promet, amb fidelitat al poble de Menorca i sense

renunciar al dret a decidir com a poble.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. David Martínez i Pablo.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Prometo mi cargo de diputado hasta que abramos procesos

constituyentes y las leyes fundamentales sirvan a las clases

populares y no a las élites económicas y políticas.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Margaret Mercadal i Camps.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Aitor Morrás i Alzugaray.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Promet per imperatiu legal i seguir fent feina per demostrar

que sí es pot.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Antònia Maria Perelló i Jorquera.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Xavier Pericay i Hosta.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Baltasar Damián Picornell i Lladó.
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EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Per imperatiu legal promet, fins que s’obrin processos

constituents i les lleis fonamentals serveixin a les classes

populars i no a les elits econòmiques i polítiques; treballaré

també per defensar la nostra llengua i cultura, per aturar la

continuïtat del rei sota el nom de monarquia parlamentària, per

restablir els valors democràtics que un dia varen tenir els

ciutadans com a república i per recuperar la memòria dels que

al seu dia varen donar la seva vida per defensar-los.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Margarita Prohens i Rigo.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Sara Ramon i Rosselló.

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Antoni Reus i Darder.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, promet per imperatiu legal.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. María José Ribas i Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Carlos Saura i León.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí, promet, fins que s’obrin processos constituents i aquesta

democràcia, que està segrestada per les elits econòmiques, sigui

digna del seu nom.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Maria Montserrat Seijas i Patiño.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, prometo, con fidelidad al pueblo de Menorca, hasta que

abramos procesos constituyentes y las leyes fundamentales

sirvan a las clases populares y no a las élites económicas y

políticas.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Vicent Serra i Ferrer.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Juro a favor de una constitución y unas leyes que han hecho

y hacen posible la convivencia, el progreso y el diálogo en

Baleares y en España.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Santiago Tadeo i Florit.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Xico Tarrés i Marí.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Sílvia Margarita Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, promet.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Miquel Vidal i Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Si, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Promet complir amb lleialtat les obligacions de diputada

d’aquest Parlament de les Illes Balears i també l’Estatut de les

Illes Balears i sense renunciar al dret de decidir de les Illes

Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda constituït el Parlament de les Illes... 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Àngel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, ho jur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí, queda constituït el Parlament de les Illes Balears.

Aquesta constitució serà comunicada al rei, al president del

Govern de les Illes Balears, en funcions, als presidents del

Congrés i del Senat i al president del Govern de l’Estat.

Abans de finalitzar voldria dir unes breus paraules. 

Honorables diputades, honorables diputats, Molt Hble.

President en funcions del Govern de les Illes Balears, senyores

i senyors, és per a mi un honor presidir la institució on resideix

la sobirania del poble. Vull agrair la confiança que han

dipositat en mi per a aquesta tasca que desenvoluparé amb

humilitat i amb el compromís d’absoluta imparcialitat.

A aquesta institució, que és l’expressió popular de la

voluntat ciutadana, li correspon dedicar-se ara a les coses reals

i no tan sols a les simbòliques, a resoldre els problemes dels

ciutadans, a escoltar i fer-se càrrec de les emergències socials

per evitar el sofriment dels més desfavorits. Som els

representants legítimament elegits pels ciutadans de totes les

Illes, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera, que on

millor s’uneixen és en aquest parlament, que les representa a

totes elles i que ho ha de fer amb homogeneïtat i justícia.

Hem de demostrar que som mereixedors d’aquest mandat

i que una altra política és possible amb diàleg i acord entre tots

i totes.

El nostre estat de benestar ha sofert un deteriorament

alarmant, amb moltes desigualtats i precarietat laboral. La gent

ens ha votat per ajudar-los a solucionar els seus problemes,

cada quatre anys hem de passar un examen, ens tocarà passar-lo

i des d’avui n’hem de ser conscients i hem d’aprovar dia a dia.

Són moltes les expectatives i la ilAlusió que han dipositat en

nosaltres i no els podem decebre.

La gran política, la que mira més enllà del dia a dia, l’ha de

fer el poder legislatiu més que el poder executiu. El Parlament

ha de ser l’àgora de la vida política, ja que és on recau el centre

de gravetat de la voluntat popular. El Parlament ha d’estar viu

i ha de ser l’orgull de la ciutadania; aquesta ha de gaudir de

mecanismes per apropar-s’hi i per fer que s’escoltin les seves

demandes, les seves necessitats, les seves iniciatives; el

Parlament ha d’estar obert a tothom, ha de ser un lloc on

càpiguen tots els balears, independentment de l’illa en què

resideixen, de la seva condició social o afinitat política.

Aquestes parets han de servir per amplificar la veu de la gent

i no ensordir-la, i tampoc no poden servir per aïllar-nos.

Com diu Amartya Sen, filòsof i economista bengalí

guardonat amb el premi Nobel, la capacitat dels individus de

ser o fer alguna cosa consisteix a convertir els seus drets en

llibertats. 

Aquesta crisi ha estat patida d’una manera desigual a la

nostra comunitat, ha recaigut sobre els menys capaços de

suportar-la, els que no tenen feina i els que no tenen mitjans

econòmics. Des d’aquí, el nostre parlament, hem de perseguir

l’equitat, la cohesió i el benestar social mitjançant la igualtat

d’oportunitats per a tots els habitants de les nostres illes. Vivim

en una comunitat, i per tant hem d’actuar com a tal, som un tot

on hi cap tothom i hem de vetllar pel benestar de tots. En això

consisteix la democràcia.

Moltes gràcies i s’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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Sessió d'investidura de la persona candidata a president

o presidenta de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats, d’acord amb

el previst a l’article 149.2 del Reglament del Parlament s’ha

consultat amb els portaveus designats pels grups polítics amb

representació parlamentària i propòs per al càrrec de presidenta

de les Illes Balears l’Hble. Sra. Francina Armengol i Socias. 

Té la paraula la candidata a presidenta del Govern de les

Illes Balears per exposar el seu programa.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, ciutadans i

ciutadanes, no puc negar que afront aquest debat amb emoció,

em present davant vostès, senyores i senyors diputats i davant

els ciutadans i ciutadanes als quals representam, per demanar

el suport per ser elegida presidenta de les Illes Balears i m’hi

present tal com som, com a dona, una dona d’esquerres i

sobretot conscient de l’enorme responsabilitat que ens pertoca

assumir, responsabilitat perquè em sent hereva de moltes dones

i homes que han lluitat per la democràcia, per la igualtat, per

l’autogovern, per la llibertat, per uns valors amb els quals

m’identific i que m’identifiquen, però sobretot avui assumim la

responsabilitat dipositada pels ciutadans en tots nosaltres, que

varen expressar a les urnes la seva inequívoca voluntat de

canvi.

Avui ningú no pot posar en dubte la força de la gent, la

força de la democràcia, la força de la política per transformar

la realitat. Als que no creuen ni en la gent ni en la democràcia

ni en la política, avui els diria que mirin aquest parlament, que

observin els colors de la pluralitat, que valorin la magnitud de

l’onada del canvi, de l’onada progressista que ens ha duit al dia

d’avui i a un futur que s’obri a l’esperança.

La ciutadania ha expressat una voluntat ferma de construir

un país modern, dinàmic, sense desequilibris territorials ni

injustícies socials, vivim un moment únic, a punt d’iniciar un

camí que ens permetrà fer tantes i tantes coses que fins ara ni

podíem somniar.

Hem d’aprofitar aquest moment perquè, senyores diputades

i senyors diputats, la història no passa dues vegades, però per

començar la tasca primer hem d’entendre plenament l’hora que

viuen avui els pobles de les Illes Balears. 

Les meves arrels, les d’una mallorquina amb un amor

profund per aquestes quatre illes, seran la meva brúixola per

defensar els ciutadans d’aquestes illes, de totes per igual, per

davant de qualsevol altre interès partidari o partidista.

Jo em sent com una ciutadana més del carrer que fa part

d’un clamor de canvi, un clamor que és la millor prova que

alguna cosa està passant a les Illes Balears. Sentim el clam de

milers de joves que votaren per primera vegada, de persones

que volen un model més sostenible i més sobirà, el clam d’un

canvi segur per a la majoria de la gent, un clam que junts

podem canviar les coses. Nosaltres en aquest hemicicle som la

mostra més clara que l’immobilisme és aquí i ara cosa del

passat. 

Permeteu-me que corregeixi la frase del príncep de Salina:

a les Illes Balears ha de canviar tot a fi que tot canviï. Avui

començam a escriure entre tots la crònica del futur del nostre

poble, la gent ens ho ha dit clarament: tenim el mandat de

treballar per rescatar la ciutadania i la política. 

Per això hem estat capaços de negociar, de consensuar i

arribar a un acord de governabilitat que constituirà l’agenda del

proper govern i vull començar agraint el suport dels quatre

grups parlamentaris que han proposat la meva investidura: al

Grup Socialista, a Podem, a MÉS per Mallorca i a MÉS per

Menorca. Un acord de governabilitat amb cinc grans eixos: el

rescat de la ciutadania, la radicalitat democràtica, un nou encaix

per a la comunitat autònoma, un pacte social per l’educació i la

competitivitat i finalment un pacte de futur per  la sostenibilitat.

Les primeres decisions de xoc seran per afrontar la pobresa

i l’exclusió social, donarem suport a les persones sense feina,

estimularem el treball digne, retornarem les 20.000 targetes

sanitàries que seran el primer pas per a una millor sanitat

pública, universal i de qualitat. 

Aquest és el primer compromís, el més urgent d’un equip

unit, d’un sol equip: estar al costat de la societat, de tothom,

sobretot dels que ara ho passen pitjor i, en paralAlel, construint

un model productiu que doni noves oportunitats, des de la

innovació, el coneixement, les noves tecnologies i per suposat

els sectors que mouen el país.

Estarem al costat del comerç i dels petits empresaris, devora

el turisme, donant suport als centres de creació tecnològica i

vull destacar que per reforçar tots aquests nínxols crearem en

el futur govern una conselleria d’innovació que ha de ser el

motor de les polítiques que ens ajudin a canviar el país.

Mirin, vull compartir una reflexió amb tots vostès: jo crec

que si hi ha alguna cosa evident que hem après de la crisi actual

és que el segle XXI és el segle del coneixement, els paradigmes

del segle XX desapareixen a gran velocitat, cotitza més a borsa

una empresa virtual que grans constructores o empreses

d’automòbils. Vivim canvis a gran velocitat, la tecnologia

canvia de forma profunda a les nostres vides i també les

relacions socials, la política per suposat, la participació

ciutadana, i també transforma les relacions econòmiques perquè

deixa en evidència quins són els sectors econòmics capaços

d’aportar riquesa i creació d’ocupació front al model que ens

ha conduït a la darrera crisi.

La innovació, la recerca, la ciència, les noves tecnologies

són nínxols estratègics que hem de potenciar, però sobretot han

de ser transversals. Quan parlam del coneixement i la recerca

no podem obviar una peça fonamental com la Universitat de les

Illes Balears per la qual farem una aposta ferma. Però no parl

exclusivament d’innovació tecnològica, parl també d’innovació

social, tots devem assumir que hem d’afrontar el futur fent les

coses de manera diferent, assistim a l’impacte de la

globalització, a l’aparició de nous mercats, a l’existència de

competidors que són molt més competitius que nosaltres en

preu.
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Som una terra que ha de competir amb el coneixement, amb

la tecnologia i això ho hem de transversalitzar i, si és possible,

ho hem d’exportar, i tenen el meu compromís ferm amb les

empreses de les Illes per acompanyar-les en la comercialització

exterior dels seus productes amb la creació d’un servei de

promoció exterior que ens ha d’ajudar a ser més competitius.

Els sectors lligats al medi ambient, a l’estalvi energètic, al

canvi climàtic, a la reducció d’emissions, a les energies

renovables també són espais productius generadors de riquesa,

de llocs de feina, de valor afegit al país. No podem perdre

aquest tren.

Necessitam creure i posar en valor aquest sector. Faig una

crida a què pensem que necessitam posar en valor aquests

sectors que ja no són de futur, són de present, i ho hem de fer

amb un nou pla director d’energia que ha de marcar l’horitzó

energètic que volem per als propers anys, primer perquè sense

sostenibilitat no tenim futur i, per suposat, perquè el medi

ambient és un dels sectors estratègics de l’economia del segle

que vivim. Si som més sostenibles, serem més atractius, però a

la vegada si apostam per aquests sectors produirem

coneixement i donarem sortida a moltes persones amb nous

llocs de treball que creixeran exponencialment en el futur.

Mirin, o obrim la porta de nous sectors o la pròxima crisi

serà més dura que la que patim avui. 

Pens que l’educació de zero a tres anys és un element on

podem crear llocs de feina i com diuen els experts apostarem

per una de les etapes més cabdals en la formació dels infants

d’avui, ciutadans de demà.

I òbviament això també significa apostar per polítiques

públiques d’igualtat, de fer possible que les dones puguin fer

viable els seus reptes professionals, dones que segueixen patint

discriminació, desigualtat salarial i, el que és el pitjor, la

violència masclista tant present encara en la nostra societat.

Creguem en la capacitat de crear oportunitats en el món del

tercer sector social, si som un país que de cada vegada tendrà

més gent gran, si tenim moltíssim de turistes que acaben

jubilant-se i vivint aquí no ens torbem més a creure que podem

crear centenars de llocs de feina en àmbits vinculats a la

dependència, l’assistència social, l’ajut a la gent gran, els

serveis per a persones que necessiten del nostre suport. 

Hem de ser capaços d’innovar al voltant d’un sector

estratègic de país, com la cultura. És clar que la cultura és un

dels factors de la nostra identitat, és clar que és un element

diferenciador que ens permet construir una societat

cohesionada socialment, preparada, plena de memòria i viva.

La cultura és un motor del canvi social i també generador de

molta activitat. Pens que subestimant la cultura, subestimam

tam'be l’oportunitat d’exportar el que som, de fer conèixer el

nostre país. 

Pens en la potenciació del sector audiovisual, en el cinema,

en la publicitat, tenir una bona xarxa cultural, tenir bones

companyies en música, de teatre, també vol dir fer país i també

generar feina. I la cultura és també un sector clau per crear

oportunitats noves i ambicioses, impulsar les indústries

culturals serà la meva prioritat.

Mirin, si volem construir un país que tengui bones arrels

necessitam que el teixit comercial sigui fort, i si només acaben

sent fortes les grans superfícies el país serà un país coix perquè

el petit i mitjà comerç és el pulmó d’una societat, un element

vertebrador que dóna vida a les ciutats i als pobles. Sé que

competir avui amb una gran superfície és molt difícil, sé que el

comerç està ple d’herois i sé que quan té suport crea llocs de

feina, crea riquesa, fa país. Jo crec en el petit comerç i per això

ja els dic que durem a terme una moratòria per a la instalAlació

de grans superfícies.

Igual que crec en el sector primari de les nostres illes, en

l’agricultura, la ramaderia i la pesca. Hem de fer un esforç junts

perquè es puguin adaptar i ser competitius, i no oblidar mai que

són ells que tenen cura del 80% del nostre territori. 

I no ens podem enganar, la nostra societat està totalment

focalitzada en una economia de serveis, molt polaritzada pel

turisme. Jo dic que hem de potenciar la indústria, hem de

potenciar les nostres empreses mitjanes, i ja els avanç que

farem un nou pla d’indústria per millorar el mapa industrial a

les nostres illes. Són els nous sectors productius tan importants

com la resta, tots ells mouen aquesta terra i nosaltres volem

estar a prop i al servei de la gent que fa cada dia aquest país.

Durant aquests quatre anys passats he parlat amb molta

gent, amb moltíssima gent de tots els àmbits i sectors, m’han

transmès la seva ilAlusió per la possibilitat d’un canvi, avui, sent

que tenim un deute amb totes aquestes persones. Sabem que les

mobilitzacions populars, d’unes dimensions mai no vistes a les

Illes Balears, han valgut la pena, la seva veu ens mostra el

camí.

Aquesta lliçó que hem rebut de la gent ens dóna una gran

força com a societat, com a poble, una força irresistible que ens

farà capaços de superar qualsevol obstacle. Hi ha una mar de

fons que ens imposa fer les coses millor, d’una altra manera.

Ara la gent atorga confiança a les institucions perquè sent que

són de tothom, això fa possible el canvi segur.

La política, senyores diputades i senyors diputats, és molt

més que un simple joc electoral que acaba en un panorama de

vencedors i vençuts. La política de veres és engrescar, és

transformar la realitat, és posar-te al front per estar al servei de

tots.

El 24 de maig la gent va votar un canvi, un gir a l’esquerra

molt clar a les Illes Balears, però malauradament també hi va

haver molta gent que va quedar a casa seva, aquest és un dels

grans reptes que tenim aquests quatre anys, engrescar la

societat perquè torni a participar de la política. 

El missatge de les urnes és el de la major pluralitat mai no

viscuda en aquest hemicicle, amb formacions polítiques a les

quals també vull estendre la mà, el diàleg i el consens serà la

tònica a partir d’ara. 

Toca mirar el futur, construir des del diàleg, el consens i la

participació i res no ho simbolitza millor que la feina que
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iniciarem de la mà de la comunitat educativa, de la mà de tots

per construir el nostre futur refent de bell nou els llaços amb el

nostre tresor més valuós, l’educació.

I deixau-me que em dirigeixi ara, directament, als

professors, als mestres, als pares i a les mares, als alumnes, a

tota la gent del món educatiu: teniu les portes obertes, el

Consolat de Mar és casa vostra, com més prest ens vegem,

dialoguem i treballem junts molt millor. I per suposat, no ho

dubteu, estic amb vosaltres, a la vostra disposició per fer feina,

per tornar a l’educació el paper que li correspon. 

El país en conjunt demana alguna cosa més que una forma

de fer política nova, vol que facem la política junts. I vull oferir

un nou contracte, cada un dels qui som aquí i cada un dels qui

són fora d’aquesta cambra té el seu paper, pensem en un nou

projecte comú, fer de les Illes Balears un millor espai per viure

per a tots. 

Comença un nou temps, ciutadans i ciutadanes, i convit a

tothom a sumar-s’hi, convit a tothom a ilAlusionar-se, a creure

que podem ser i podem fer les coses d’una altra manera. El

canvi no és cosa de tres partits polítics, ni de dos ni de cinc, als

ciutadans els deman que participin, que construeixin i ens

ajudin a fer millor el futur de les Illes Balears. 

Què volem fer a partir d’ara? Cap on hem d’anar? Quin és

el rumb que hem de marcar el milió de persones que vivim a les

quatre illes? Tenc la certesa que el missatge de les urnes és

meridianament clar, cercam una nova Ítaca. 

Durant dècades hem lluitat per posar els fonaments d’un

país modern, hem treballat per construir alhora l’autonomia de

les Illes Balears i l’autogovern de Mallorca, Menorca, Eivissa

i Formentera, una tasca complexa i titànica, aixecar tot aquest

edifici institucional era una feina prèvia i que hem d’agrair a

tota la gent que ho ha fet possible. 

I per posar unes noves bases hem de ser conscients que

tenim grans reptes territorials i ambientals per endavant, el

medi ambient, el repte energètic, el paisatge, el canvi climàtic,

la gestió de l’aigua, el nostre entorn natural, entre d’altres

aspectes, que demanen una feina transversal i a llarg termini,

amb una gran obligació, deixar unes Illes Balears més

sostenibles de les que hem trobades. 

Si no assumim que per ser un poble modern hem de ser més

sostenibles, si no assumim que el territori és el nostre bé més

preuat, estam condemnats a ser un territori poc competitiu i, per

suposat, poc atractiu. I com a mesura que defensarem, que ens

ha d’unir a tots, és el rebuig més absolut a prospeccions

petrolieres a les nostres aigües. Som un territori petit i, per

això, encaixar en el món que vivim és una necessitat per a la

nostra supervivència.

Espanya està en un moment de mutació social, política,

econòmica i democràtica. La transició territorial és òbvia, i no

en podem ser testimonis passius, per això tendrem un paper

actiu en el conjunt de l’Estat i el debat territorial, en el qual

seré una partidària ferma que Espanya sigui prest, molt prest,

un estat federal. Dins aquest marc vull que les Illes Balears

apliquin, a més a més, un model de federalisme interior, un

federalisme insular, com reconeix l’Estatut d’Autonomia,

reforçant els papers dels consells insulars com les primeres

institucions d’autogovern de cada una de les nostres illes.

Vaig tenir l’honor de defensar-ho com a presidenta del

Consell de Mallorca, i ho seguiré defensant per a tots els

consells insulars, perquè tornin tenir el protagonisme que

mereixen a una comunitat autònoma pluriinsular. I ja vull

anunciar que en aquest mes de juliol convocaré els presidents

dels consells insulars per dissenyar el futur conjuntament i

sobretot abordar el model competencial, el desenvolupament de

l’Estatut i un millor finançament.

Per completar l’arquitectura institucional de les Illes no

podem deixar de banda els ajuntaments als quals hem de donar

tot el suport possible. Impulsarem un nou pacte local, només

amb la cooperació lleial de tots obtindrem resultats que avui

assumim per a les nostres illes. 

Els deman la seva confiança per ser la presidenta per igual

de les quatre illes. La doble insularitat que pateixen Menorca

i Eivissa en temes com el transport, l’energia, la temporada

turística, l’atur, necessiten de respostes coordinades i, per

suposat, per la triple insularitat de Formentera. Necessitam una

sensibilitat especial de tots els illencs, i jo vull que la gent de

Formentera rebi el tracte que es mereix, i per això suprimirem

la figura del delegat del Govern a l’illa de Formentera. 

Són grans reptes i els hem d’afrontar des de la confiança i

la seguretat. Tenim unes illes conegudes internacionalment,

som una gent amb empenta, tenim referents a tot el món,

empreses capdavanteres, esportistes i artistes de prestigi

internacional. Som un model únic, més de 13 milions de

persones ens visiten cada any, segurament una xifra sense

parangó respecte del territori en el qual vivim i, per això, hem

de tenir confiança i sobretot no tenir por, ni por als canvis ni

por a la travessia que hem de fer. Hem de ser valents per posar

les bases d’un futur que ha de ser millor, millor per a les

persones que han sofert la crisi, que han perdut la seva casa,

millor per als petits empresaris, per a la gent que cerca feina,

per als que tenen, però els costa arribar a final de mes. Hem de

fer millor la vida a la majoria social, a la classe mitja i a la

classe treballadora d’aquesta terra. Hem de ser valents, però ho

hem de ser tots i ho hem de ser junts. 

Jo no tenc por a dir que hem de crear riquesa per

redistribuir-la millor, aplicant una fiscalitat on qui guanyi més,

pagui més, lluitant contra el frau fiscal. Parlem clar, aplicar un

impost turístic que tengui com a finalitat la reinversió en el

sector i ajudar a un país a ser més sostenible no és una

reivindicació, és una obligació. Com ho és també ser capaços

d’arribar a un acord amb la regulació dels lloguers de vacances

i regular el tot inclòs, per garantir serveis de qualitat i millors

condicions de treball. I per això deman als sectors que s’hi

impliquin, fins i tot des de la discrepància, treballem junts,

consensuant el resultat final. 

No és fàcil fer canvis, el moment demana audàcia i aquí els

més audaços han estat els ciutadans. Si ens mantenim units, són

molts pocs els projectes comuns que no serem capaços de dur

a terme; dividits, fracturats, serien ben escassos els projectes

que aconseguiríem fer realitat. I per unir, hem de recuperar el
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consens i per això anunciï que en el primer Consell de Govern

derogarem la Llei de símbols i deixarem sense efecte el

polèmic TIL, un símbol nefast que ha esperonejat la lluita de la

gent durant els darrers quatre anys.

Una comunitat autònoma com la nostra necessita apostar

per una educació pública, de qualitat i inclusiva. Sols des del

consens serem capaços de recuperar la confiança de la

comunitat educativa, retornar els drets educatius perduts i

assolir les reformes necessàries per reduir l’abandonament i el

fracàs escolar. I aquest consens s’ha de transformar en un gran

pacte social i polític per l’educació, comptant amb la magnífica

feina feta fins ara per la comunitat educativa. 

No trairem el full de ruta que ens han marcat les urnes,

farem un govern de la gent, un govern obert, ens posarem a

treballar de forma immediata amb els agents sindicals, que

esper veure en pocs dies, i també amb els empresarials, en un

nou pacte social per l’ocupació i la competitivitat.

Diputades i diputats, aquest projecte no el podem tirar

endavant tot sols. Si els progressistes tenim una gran

responsabilitat, que fins i tot va més enllà dels nostres partits,

això també afecta totes les forces polítiques d’aquesta cambra.

A tots els que som avui aquí se’ns reclama canvi, se’ns reclama

maduresa, se’ns reclama estar a l’alçada d’allò que amb tota

justícia demana la gent, una gent, bona gent, que té ganes de

creure altra vegada en la política i només hi creurà si posam la

política al seu servei. Per això faig una crida a tots els que som

avui en aquesta cambra, a tots els grups, a tots els colAlectius

socials: canviem, i no em diguin que això no vol dir res, que

podem seguir igual, que tot una impostura passatgera. No hi

estic d’acord, entre el pessimisme de la raó dels que diuen que

el canvi és sempre lampedusià o l’optimisme de la voluntat,

preferesc l’optimisme de la voluntat de Gramsci.

Mirin, hem de fer les coses d’una altra manera. Necessitam

més diàleg, necessitam més consens, necessitam grans acords.

Aquesta legislatura ha de ser la legislatura del govern obert, la

rendició de comptes i la participació de la ciutadania en la

presa de decisions. Per això vull anunciar que m’he compromès

a crear una Conselleria de Transparència i Participació i avui

convit als ciutadans que la utilitzin, perquè sigui l’altaveu dels

seus anhels i de les seves ambicions.

Així mateix, hem assumit el compromís de recuperar òrgans

de participació tan importants com el Consell Econòmic i

Social i el Consell de la Joventut i aconseguir el consens per

nomenar el Síndic de Greuges. 

També des de la participació, hem d’abordar una

reconversió profunda de la ràdio i televisió públiques. Els

ciutadans tenen dret a una informació veraç, plural i objectiva.

Els mitjans de comunicació públics han de complir la seva

funció de servei públic i contribuir a la cohesió territorial de la

comunitat autònoma i a la normalització de la llengua catalana.

Per vetllar per a aquests drets dels ciutadans, el nostre

compromís és la creació del Consell Audiovisual de les Illes

Balears. 

Perquè la societat participi en la presa de decisions,

necessita tornar a confiar i per això és necessari acabar amb la

corrupció. La corrupció emmalalteix la societat, taca les

institucions, esborrona la ciutadania i fa perillar la força que té

la democràcia. Més enllà de les paraules, oferim compromisos:

una nova llei de transparència que ens faci arribar en un termini

breu a un objectiu, la corrupció zero, i una oficina

anticorrupció vinculada al Parlament de les Illes Balears. Ens

hem d’equiparar als països del nord d’Europa, uns països on fa

molt de temps la corrupció és l’excepció i no la norma i per

això hem de començar amb la nova llei de transparència, amb

més ètica a la vida política i sobretot amb més voluntat dels

partits polítics, des de tots, per acabar amb la xacra de la

corrupció.

També necessitam debatre propostes que tenim damunt la

taula per aconseguir una administració eficient, simple, de

qualitat i pròxima a la gent i ho hem de fer immediatament.

Una societat moderna ha de tenir una administració moderna,

serà fonamental engrescar els servidors públics, que han estat

tan malmenats en aquests darrers anys, per fer possible la

modernització. Per fer un salt de qualitat en l’administració

hem de poder avaluar amb indicadors de qualitat pactats de

forma externa, l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat de

l’administració. I per descomptat una administració pròxima a

la gent ha d’atendre totes les persones en qualsevol de les dues

llengües oficials.

Senyores diputades, senyors diputats, vivim a un món

global, on el terror fonamentalista -i vull aprofitar per donar el

condol a les famílies de les víctimes dels darrers atemptats-, es

barreja amb una Europa que continua immersa en la crisi de

l’euro i el Mediterrani viu el drama de la pèrdua de vides

humanes que només són culpables de cercar un món millor.

Des d’aquí reforçarem els llaços amb els països en

desenvolupament, amb més recursos per a la cooperació i la

solidaritat. 

Vivim en un país en el que una majoria social ha tenyit del

color de la pluralitat aquest Parlament, la pluralitat, la

diversitat, és un repte en un país que hi està poc acostumat a

l’hora de governar, a l’hora del debat, a l’hora del diàleg, a

l’hora de consensuar. La pluralitat i la diversitat és més rica,

ens fa a tots millors, a la gent, a les institucions, a la societat en

conjunt, però també és un gran repte de gestionar. I per tant,

hem d’aprofitar aquesta riquesa per fer de les nostres

institucions unes institucions que siguin el mirall d’aquesta

pluralitat, el reflex de la societat que som.

Aquest Parlament ha de ser el centre de la vida política, la

casa de tots, plural, obert, on la ciutadania hi tengui el seu

espai, a través d’iniciatives populars, l’escó 60 i la llei de

consultes. Hem de desenvolupar mecanismes que el facin més

àgil i sobretot que deixi de ser una simple caixa de ressonància

d’autobombo del Govern, amb l’objectiu que el control el facin

els grups de l’oposició.

Deman amb humilitat que entenguin que els canvis que

volem fer, no es fan en un dia ni en unes hores, deman temps i

sé que no el tenim. Sé que les expectatives són molt grans, sé

que els anhels i els desitjos són molt forts perquè hem viscut

quatre anys dels quals, sobretot, hem après allò que no es pot

tornar repetir. Ni tenim temps, ni tenim una bona situació

econòmica. Venim d’una crisi que ha deixat unes
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conseqüències devastadores sobre la població i que han definit

molt bé economistes com Paul Krugman, Anton Costas, o

Thomas Piketty. Avui pagam el preu de les polítiques

d’austeritat i retalls en forma de desigualtat, temporalitat,

manca de cohesió social i pobresa. Que es digui que el segle

XXI tornarà a veure les desigualtats socials del segle XIX és

simplement imperdonable.

Mirin, la crisi s’ha quedat a viure amb nosaltres amb cara de

precarietat, de dolor i misèria social, ens ha devaluat com a

societat, però ens ha ensenyat a dir basta. El preu que hem

pagat per aquests anys està dins cada un de nosaltres, ens havia

matat un poquet l’ànima, però, per sort ens ha despertat les

ganes de lluitar, ha despertat la consciència ciutadana. Ens ha

demostrat que som un poble madur, que les coses ja no se’ns

poden imposar, que quan es proposa tancar un hospital,

responem amb un no; que quan ens retallen centenars de

milions d’euros en sanitat, dependència o educació, la resposta

és no.

Per primera vegada des de la democràcia, tendrem un

govern d’esquerres, per aplicar polítiques radicalment diferents

del model de país de dretes que tenim, després de quatre anys

de polítiques del Partit Popular aquí i a Madrid.

La crisi no és l’única causa d’aquesta resposta clara i ferma

de la gent. Una societat pobra, amb institucions pobres, és una

desgràcia, però una societat com la nostra, amb capacitat de

crear riquesa, però amb institucions pobres i que genera

ciutadans pobres, és una vergonya que no pot permetre un

govern progressista. Per això hem de fer un front comú, per

millorar el finançament, per tenir unes institucions que ens

permetin atendre i estar a l’alçada del que vol la gent. No

volem més que cap altra comunitat, volem els mateixos

recursos per a uns bons serveis públics, poder desenvolupar

polítiques públiques i construir una terra millor, amb millor

sanitat i millor educació, amb més justícia social, en definitiva.

I nosaltres, i jo, com a candidata a la presidència, ho vull

reafirmar: intentarem plantejar, tal i com ho diuen els acords de

governabilitat, les necessitat que tenim a partir d’un millor i

nou model de finançament, d’una millor relació amb l’Estat,

reivindicant un nou marc en què el principi d’ordinalitat sigui

una realitat i en què l’Estatut sigui respectat i desenvolupat,

amb millors inversions i amb el que hem pactat a nivell

d’inversions estatutàries.

Necessitam un nou règim especial per a les Balears, no el

que s’està tramitant ara mateix, i per això demanaré una

entrevista amb el Sr. Rajoy, per solAlicitar formalment que

paralitzi aquest règim especial que es va fer d’esquena a la

societat, sense debat polític i que no corregeix els

desavantatges econòmics que produeix la insularitat. El meu

compromís és fer-lo de nou, amb consens i diàleg, i per dur-lo

a terme convid tots els agents econòmics, socials, sindicals i

empresarials, i també la Universitat, a treballar per recuperar

les inversions perdudes durant aquesta legislatura i que l’Estat

assumeixi els costos de la insularitat. I ho hem de fer amb

urgència, perquè la política sense recursos és una quimera, i

molt menys quan la situació no és idílAlica, com s’ha intentat

vendre des del Govern d’aquí i de l’Estat. 

És important recalcar que, malgrat el pensament d’alguns

que creuen que la crisi ja està superada, posant com a

arguments la tendència positiva d’alguns indicadors

macroeconòmics, la crisi i les polítiques que s’han posat en

marxa per solucionar-la han deixat una fractura i una ferida

social molt importants. Els subjectes receptors de les polítiques

de rescat han estat més els agents del sistema financer que els

ciutadans i les ciutadanes, que viuen i pateixen en forma de

pobresa i exclusió social la precarietat i sobretot la desigualtat.

Per això el nou govern implementarà una renda bàsica

progressiva per a totes les persones, independentment que

tenguin feina o no i que ho necessitin. 

A la nostra comunitat la pobresa, la precarietat, la

desigualtat i l’exclusió social han augmentat considerablement.

Totes quatre formen part del relat quotidià, desgraciadament,

de moltes famílies, i per tant tenen i tendran un gran efecte en

l’avenir de la nostra terra. Mirin, la pobresa es manifesta a la

nostra societat en el nombre de famílies que no poden satisfer

les seves despeses en habitatge, ja siguin hipoteques o lloguers,

i que per tant acaben patint un desnonament; o en el nombre de

famílies que no poden fer front a despeses imprevistes; o en el

nombre de famílies que no es poden permetre encalentir

adequadament el seu habitatge a l’hivern perquè no poden fer

front al cost energètic, un cost impossible per a molts. Per això

posarem en marxa un pla contra els desnonaments coordinat

amb totes les institucions; aprovarem un pla de lluita contra la

pobresa que inclourà de forma específica la lluita contra la

pobresa infantil, incloent entre d’altres mesures l’augment de

beques de menjador escolar, i impulsarem mesures per evitar

la pobresa energètica.

La precarietat té el seu principal reflex en qüestions

laborals. El nombre de persones a la nostra comunitat que

malviuen amb subsidis i ajudes s’ha disparat; el nombre de

persones que tenen un lloc de feina que o bé és temporal o bé

han de treballar més hores de les que marca el seu contracte

laboral també ha crescut. Vull també recordar el nombre de

persones aturades majors de 45 anys que han perdut la ilAlusió

de lluitar i sobreviure, o el nombre de joves que han finalitzat

la seva formació i no són capaços de trobar un lloc de treball

digne. Conscients d’aquesta realitat retornarem al Govern la

Conselleria de Treball i revitalitzarem el SOIB com a eina

d’impuls de les polítiques actives d’ocupació, potenciant les

oportunitats dels joves i també dels majors de 45 anys. 

La desigualtat no té uns exemples tan clars com els que hem

descrit, però els seus efectes són molt més perillosos a mig i a

llarg termini. Si l’escletxa entre persones amb diferents nivell

de renda es fa gran es veuen afectades qüestions cabdals com

les pensions de jubilació o l’accés a l’educació, a l’atenció a la

dependència o a la sanitat, i això ens condueix a l’abisme,

perquè una societat desigual és una societat condemnada al

fracàs.

L’atenció sanitària tornarà a ser una prioritat del Govern,

reduirem les llistes d’espera i retornarem el decret de garanties

de demora; recuperarem treballadores i treballadors, i obrirem

els centres de salut els capvespres; desenvoluparem una

estratègia d’atenció a la cronicitat, i les persones amb

discapacitats i amb pèrdua d’autonomia personal i necessitats
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d’atenció a la dependència veuran retornats els seus drets;

reduirem les llistes d’espera i crearem places residencials. 

Aquest és l’esbós d’un programa de govern que ha de ser

capaç de reajustar el model econòmic, recuperar drets i

llibertats perduts, aconseguir el finançament necessari per

impulsar aquestes polítiques, i sobretot impulsar una nova

forma de governar més transparent i participativa, tot plegat

amb l’objectiu final d’assolir una societat més justa, igualitària

i solidària que recuperi l’esperança en el seu futur.

Ciutadanes i ciutadans, amb les mans netes, solidària i

humil, vull ser la presidenta de tothom, per a totes les Illes,

sense fer parts i quarts ni pensar en uns per excloure o

perseguir els altres. Les coses han de canviar aviat, de manera

segura i inequívoca, amb consens social i des de l’eficàcia. No

vull ser més que ningú, sinó una més de la societat, del conjunt

de persones, dones i homes, que fan aquesta terra. Mir el meu

país, el vostre, el de tots, i em veig una més entre la gent, amb

la gent del poble. Estaré al vostre costat sempre.

Diputats i diputades, representants electes dels pobles de les

Illes Balears, teniu ara la paraula, la sobirania de decidir. No

sols decidiu qui ha de presidir el Govern, sinó el camí que ha

de prendre la nostra comunitat els propers anys. L’èxit serà de

tots, per a tots, en qualsevol error o equivocació la

responsabilitat serà meva, nostra, del govern. Governarem i

debatrem amb la gent, ho explicarem, farem pedagogia dels fets

i dubtarem amb els afectats. Intentarem no errar; si erram,

avisau-nos i rectificarem per al bé comú, sense l’orgull ofès. No

hi ha res pitjor que la reiteració absolutista de les polítiques

equivocades, la contumàcia, no fer cas de la ciutadania, no

respectar l’opinió de les minories. 

En aquests moments assolir la presidència del Govern de les

Illes Balears significa tenir respecte per tots els sectors i

colAlectius que s’han ilAlusionat amb el canvi, especialment

aquells que han patit les bufetades de la crisi i han lluitat amb

el color verd de l’esperança i la crida pels serveis públics, la

defensa de la llengua catalana, l’escola pública de qualitat, el

territori tan malmenat, la lluita per la sanitat universal, els drets

dels treballadors. Exercir el poder en nom de la gent ha de

servir per retornar el goig, la confiança i la tranquilAlitat en el

present i l’esperança en un futur millor. 

Comença un temps nou, comença una legislatura per fer

canvis i per batallar i recuperar tot el que hem perdut, per

recuperar i deixar a la gent que viu avui i als que vendran una

societat millor, un país millor. Posem-nos a treballar units, ara

és el moment. Avui ens trobam al bell mig d’una meravellosa

aventura, treballant per un futur més fiable, un futur on els fills

tenguin per cert i segur que viuran millor que els seus pares i

que els seus padrins. Aquest és l’objectiu pel qual treballaré

intensament.

Governarem sense trair els somnis de canvi i de tantíssims

ciutadans i ciutadanes. Governarem fent nostres les paraules

d’Espriu: ens mantendrem fidels per sempre més al servei del

nostre poble.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabada la intervenció de la candidata, se suspèn la sessió

fins demà, a les onze hores, en què hauran transcorregut 24

hores. 

Moltes gràcies. Fins demà.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia. Un cop escorregudes les vint-i-quatre hores de la

interrupció de la sessió d’investidura, recomença la sessió. 

Aquesta presidència manifesta que la votació es durà a

terme a les vint hores aproximadament, d’acord amb el previst

a l’article 149.3.6è del Reglament.

Ara començarem amb les intervencions dels grups

parlamentaris, de major a menor, el grup del qual forma part la

candidata a la presidència del Govern intervindrà en darrer lloc

i la duració de les intervencions de cada grup serà de trenta

minuts. 

En conseqüència té la paraula la Sra. Margalida Prohens,

portaveu del Grup Parlamentari Popular. 

Sra. Prohens, té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, senyora

candidata a la presidència, diputats i diputades, voldria abans

de començar donar les gràcies al Grup Popular per haver

dipositat en la meva persona la seva confiança per poder parlar

avui en el seu nom i, com no pot ser d’altra manera, felicitar-la,

Sra. Armengol, per haver obtingut la majoria parlamentària

suficient perquè al final de la jornada d’avui pugui ser investida

presidenta del Govern de les Illes Balears. I també és de

justícia felicitar i donar la benvinguda als nous grups polítics

que han obtingut per primera vegada representació a aquesta

cambra: Podem, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES i

Ciutadans.

El resultat de les urnes del passat 24 va ser clar i avui tenim

un parlament amb més grups, amb més diversitat i més veus, i

això és bo perquè si és el que ha emanat de la voluntat del

pobles de les Balears és bo, però no es confonguin tampoc, no

és ni més ni manco representatiu que els parlaments composats

en les vuit legislatures anteriors. Tots els parlaments i les

composicions de majories i de minories que formen part ja de

la nostra història són representatives d’allò que ha anat triant el

poble de les Balears en un moment donat. I des del Grup

Popular, com sempre hem fet, volem manifestar el nostre

respecte per les minories, però també la legitimitat de les

majories. Aquesta és l’essència de la democràcia que troba

entre aquestes parets la seva màxima expressió. 

Per això em vull dirigir al meu grup parlamentari que amb

els seus 20 diputats constituïm el grup majoritari d’aquesta

cambra al qual el major nombre de ciutadans va donar la

confiança i que representa el principal grup de l’oposició.

Senyores i senyors diputats, vostès, com jo mateixa, hem

d’estar molt orgullosos i ser conscients de la nostra

responsabilitat, del privilegi que suposa representar 122.000

persones que ens varen elegir com a millor opció política,

122.000 persones a les quals volem agrair la seva confiança i

posar-nos a treballar, com sempre hem fet, des del lloc on ens

han colAlocat, amb responsabilitat, seriositat i sentit d’estat,

perquè som conscients del que suposa servir els ciutadans de

les Balears, uns ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i

Formentera que han demostrat en els moments de majors

dificultats de la nostra història recent que són un poble

emprenedor, valent, capaç de caure i tornar-se aixecar, de fortes

arrels, uns ciutadans als quals som conscients que hem demanat

molts de sacrificis durant aquests anys, molts d’esforços, però

res, cap canvi de rumb, cap recuperació no hagués estat

possible sense la seva implicació ni la creença que junts ho

podíem aconseguir.

Avui venim aquí per tancar un cicle i iniciar-ne un de nou,

per això vull que la meva intervenció sigui de futur, però no

vull deixar passar l’oportunitat de posar en valor el que han

estat aquests quatre anys.

La situació que tenim avui, la situació que heretarà vostè,

Sra. Armengol, és molt diferent a la situació que ens vàrem

trobar fa quatre anys i governar mai no és fàcil i manco en un

moment com l’actual, però des del Partit Popular ens alegram

que avui parteixin d’un punt millor del que ho vàrem fer

nosaltres.

El 2011 assumirem un llegat complicat en un context de

devastadora crisi econòmica que ens ha obligat a assumir

decisions difícils. Els problemes eren molts i molt complexos,

alguns feia anys que s’arrossegaven. Hagués estat més fàcil,

més còmode per a tots i cadascun dels consellers que formen i

han format part d’aquest govern posar-se de perfil i veure si el

temporal passava, però els temps difícils requereixen governs

i polítics valents, i aquest govern s’ha posar de cara als

problemes, amb més o manco encerts, segurament, però ningú

no podrà dir mai que hagi estat un govern que s’hagi amagat.

Tampoc no ha estat un govern que amagàs la realitat per

dura que fos als ciutadans. Vàrem començar per explicar quina

era la situació que ens havíem trobat, encara que a alguns això

els molestàs, però era en base a aquesta situació que havíem de

començar a construir el futur.

La nostra comunitat es trobava pràcticament amb fallida,

dificultats per pagar nòmines, 250.000 factures dins els

calaixos, entitats socials al carrer perquè se’ls havia enganat,

amenaces d’intervenció, un pla d’equilibri que no havia estat

aprovat i moltes, moltes despeses supèrflues. Creixia

l’administració mentre minvaven els ingressos i es disparava el

deute, s’havien deixat de gestionar les administracions amb el

sentit comú amb què gestionam ca nostra, la desconfiança

s’apoderava dels inversors, dels ciutadans, dels creditors, 69

persones cada dia perdien el seu lloc de feina, les empreses

tancaven, tot això sumat a una inestabilitat política que els

impossibilitava dur a terme les reformes necessàries, però això

és passat i la situació que avui es troba no té res a veure amb

aquella i mai més no ho hauria de tornar a ser.

El 2011 va marcar un punt d’inflexió en la manera de fer

política, durant els darrers quatre anys aquest govern ha fet una

política de consolidació fiscal, de reducció del ritme

d’endeutament ajustant les despeses als ingressos, una política

de liberalització i estímul dels sectors productius, la Llei de

l’emprenedor, la llei turística, el decret de zones madures, la

llei del sòl, l’agrària, l’impuls a les energies renovables, la del

comerç, la del sector nàutic, la de mines i també s’ha fet
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política per a les persones més vulnerables i ha estat una

política de fets, sense grans anuncis, però que ha comptat amb

el major pressupost de la història de les Balears, un 56% més

de pressupost per a serveis socials que el darrer del pacte. I

avui també s’ha fet justícia sanitària amb els ciutadans de

Menorca i Eivissa per salvar greuges històrics amb els serveis

assistencials d’aquestes illes.

Hem afrontat també una àmplia reestructuració de

l’administració pública que ha suposat un ajustament de la

despesa al voltant dels 600 milions anuals, a més, hem posat en

marxa una reforma fiscal que suposa una baixada de l’IRPF per

a les rendes baixes i mitjanes, una baixa en l’impost de

successions i donacions i tot això, una injecció als propers dos

exercicis de 250 milions d’euros.

No és el moment avui de tornar recordar les xifres positives

que hem aconseguit, però crec que s’ha de constatar el canvi de

rumb de l’economia de les Balears, hem passat de la recessió

al creixement econòmic, l’1,9% el 2014 i una previsió del 3,3

per a enguany, de la destrucció de 97.000 llocs de feina a

recuperar-ne 40.000. 

Sabem que queda molt per fer, que hi ha massa persones a

l’atur, massa precarietat, i aquest continuava essent el nostre

principal objectiu; però aquesta és la comunitat que li deixam

avui, Sra. Armengol. Fa quatre anys vàrem rebre una encomana

dels ciutadans de les Balears: capgirar el rumb econòmic de la

nostra comunitat i acabar amb la destrucció massiva de llocs de

feina, i ho hem fet i hem complit i avui deixam una comunitat

i unes institucions millors que les que vàrem rebre. I aquest

hauria de ser l’objectiu principal de qualsevol polític i aquest,

ara, haurà de ser el seu objectiu. En aquest mateix discurs deia

la Sra. Cabrer el 2011 que havíem de recuperar el lideratge

econòmic i l’orgull de ser de les Illes Balears i ho hem fet i

tothom ens ho reconeix. 

Avui, aquest és el seu punt de partida i d’aquí a quatre anys

la jutjarem en base d’aquesta comunitat que es troba avui. El

Partit Popular actuarà amb responsabilitat i si d’aquí a quatre

anys ha seguit en aquest camí de recuperació estarem contents

i li donarem l’enhorabona, però per descomptat també estarem

vigilants perquè no es destrueixi tot això que ha costat tant

construir.

Han estat anys complicats i tal vegada la gestió tan

complexa ha passat per damunt el desgast polític, però tal

vegada no hi havia altre camí. Al Grup Popular som conscients

que hem governat tan bé com hem sabut, amb encerts i errades,

però tan bé com hem sabut tenint en compte quina era el nostre

punt de partida i per això no ens amagarem, no estarem quatre

anys asseguts en aquestes cadires com si mai no haguéssim

gestionat. No hi haurà un buit de responsabilitat entre el 2011

i el 2015, hem governat amb majoria absoluta i donarem la cara

per la nostra gestió, per allò bo i per allò dolent, i ara li passam

el testimoni i és la responsabilitat del nou govern esmenar les

errades, però també continuar amb totes aquelles polítiques que

han estat positives per als ciutadans.

Sigui responsable, Sra. Armengol. Com va dir el seu

company de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, no faci

política de terra cremada, perquè s’han fet moltes coses i

moltes s’han fet bé i els ciutadans no volen, com va dir vostè,

que es canviï tot perquè tot canviï. El que no volen els

ciutadans és començar de zero cada quatre anys només perquè

ho varen fer uns altres.

I ara permetin que em dirigeixi al president del Govern en

funcions, Sr. Bauzá, segurament escoltarem moltes crítiques a

la seva gestió i a la seva persona, vostè ha pres decisions,

moltes decisions, algunes han estat encertades, d’altres

equivocades, algunes s’hauran entès i d’altres no, així ens ho

han dit les urnes, però tenim la certesa que mai ningú no podrà

dir que no s’hi hagi deixat la pell. Vostè i el seu govern han fet

feina els 1.460 dies d’aquesta legislatura per millorar aquesta

comunitat autònoma i la qualitat de vida dels ciutadans de

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, s’ha dedicat en cos

i ànima a la seva tasca sense renunciar als seus principis. Per

això, en nom del Grup Popular, li vull donar les gràcies, per la

feina, per l’esforç i per la dedicació. 

Ahir vàrem escoltar, Sra. Armengol, el seu discurs, però

continuam sense conèixer el seu programa de Govern i li

demanam que governi per a tots, i no només pels que la varen

votar. Li demanam que dirigeixi un govern eficaç, operatiu,

pragmàtic, que no s’enroquin en debats estèrils i que prenguin

decisions valentes i pràctiques, que pensin en els interessos dels

ciutadans, i no tant en el desgast que du governar, el ritme de

la nostra comunitat no es pot aturar.

Avui neix el tercer pacte de progrés, tot i els eufemismes o

canvis de noms que ens vulguin vendre, i tenim l’experiència

del que varen suposar els dos pactes anteriors. Nosaltres no

qüestionam la legitimitat de la seva aliança, però hem observat

amb preocupació com es poden tornar a repetir errades del

passat, i passam pena. Els ciutadans i les ciutadanes de les

Balears no ens mereixen una altra vegada un govern de quotes,

un regne de taifes de només mirar per l’interès de cada redol.

Com va passar durant la conformació del pacte del 99 i del

2007 una altra vegada els protagonistes de les negociacions no

han estat els programes, ni el model de societat que volen per

a les Illes ni les prioritats més urgents per a la nostra terra, els

protagonistes han tornat a ser les cadires. Mentre discutien

sobre programes arribaren a dir que partits tan diferents, com

PSOE, MÉS i Podem, compartien grans propostes i que no hi

hauria cap problema a posar-se d’acord. La cosa va canviar

quan es va començar a posar damunt la taula el tema dels

càrrecs, el que era unió i harmonia es va transformar en

hostilitat i desconfiança, fins al punt que les negociacions

pareixien trencades. Fins aquí, res de nou, d’aquesta nova

política que diuen liderar. Un pacte de despatxos, d’interessos,

un pacte de cadires. I avui vostè serà investida presidenta amb

la boca petita de MÉS i Podem, però els comentaris que li

dediquen els seus socis s’allunyen molt de donar una imatge

d’unitat i d’estabilitat, de fet, Podem els ha estat amenaçant

amb una abstenció per part dels seus membres o un dirigent de

MÉS afirmava que investir-la presidenta és desviar-se del que

va votar la gent.

Amb tots els meus respectes, Sra. Armengol, però em

reconeixerà que hi ha motius per estar espantats i que aquesta

no és la millor manera d’iniciar una empresa tan complexa com

el Govern de la comunitat.
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La seva no serà una tasca fàcil, presidir un govern amb uns

aliats que, com ells mateixos s’han encarregat de proclamar, la

trien en el darrer moment com a mal menor. No seria bo per a

les Illes tenir una presidenta segrestada pels seus propis pactes.

Dia 24 de maig s’obriren diferents escenaris, i vostè, amb tota

la seva llibertat, va triar els companys de viatge, i no ho

qüestionam, però la feim la seva directa responsable, i vostè ha

decidit escorar el seu govern cap als extremismes, fugir del

centre, de la moderació, fugir d’allò conegut i iniciar una

aventura que no sabem cap on ens durà. 

Alguns dels seus companys de viatge tenen propostes

polítiques que no ens agraden, i ho hem dit clarament. No crec

que ni vostè ni el seu partit hi combreguin tampoc, però clar, és

el preu del peatge que ha decidit pagar per sortir avui d’aquest

parlament investida presidenta. El Partit Popular vigilarà, però,

que aquest peatge no ens surti massa car a tots, sabem que en

política hi ha moltes coses que no funcionen, que la gent ens

demana un canvi radical en la manera d’entendre el servei

públic, sabem que la distància entre ciutadans i polítics s’ha

d’escurçar i que s’han de canviar les regles del joc, però anirem

ben alerta que amb aquesta excusa no espenyin el taulell. No

està tot per fer ni tot el que hem viscut fins ara, en trenta anys

de democràcia, ha estat dolent.

Després d’escoltar-la ahir tenim moltes preguntes, tant pels

seus anuncis com pels seus silencis, en un discurs que va brillar

per la manca de concreció. Vostè va parlar de somnis, i està bé

somiar, hi ha molts de somnis que ens poden parèixer bé, però

ara s’ha de despertar i ha de concretar i ha de dir als ciutadans

de Balears d’on treurà els recursos econòmics per dur-los a

terme, perquè la realitat, Sra. Armengol, és la que és, no la que

s’imagina vostè als seus somnis. I va parèixer que les propostes

d’ahir ens tornaven a dur a les receptes del passat, gastar,

gastar, gastar, per molt justificada que sigui la causa, sense

tenir una disponibilitat pressupostària garantida. 

Desperti, digui només el que tenen certesa que podran fer,

siguin una esquerra agosarada per primer pic, diguin no quan

és no i sí quan és sí. D’on treurà els recursos per a la targeta

sanitària gratuïta i universal? Què faran per reduir les llistes

d’espera? Comparteixen, com diu Podem, que s’han de

suprimir tots els concerts amb les clíniques privades? Quina

partida pressupostària farà front a la contractació de més de mil

nous professionals sanitaris? Quins imposts pujaran? Els que

duen Podem en el seu programa, contaminació atmosfèrica o

risc ambiental, bosses de plàstic, sectors econòmics amb

millors resultats, tributació a l’IRPF, impost de successions, de

donacions, de patrimoni, ...? Implicarà això tornar a pagar dues

vegades pel mateix bé? Com pensen aplicar l’ecotaxa 2.0? El

99 ja varen dir que seria per consens, s’han posat d’acord? En

què s’invertiran aquests recursos? Perquè fins ara el que

coneixem són tres models d’ecotaxa depenent del soci que

parli. Quin pressupost contemplen per a la renda bàsica?, d’on

sortirà?, davant les contradiccions, a quantes persones

beneficiarà?

Vostè ahir ni tan sols es va atrevir a quantificar el nombre

de beneficiaris, com sí havia fet el Sr. Barceló. En què es

diferenciarà de la renda mínima que ja existeix i s’ha triplicat

aquesta legislatura? Quan posaran en marxa els vols interilles

a 30 euros? Qui ho pagarà?, perquè quan el Partit Popular ho

va proposar el Sr. Zapatero va dir que no. Ni una sola paraula

de connectivitat en el seu discurs d’ahir, Sra. Armengol.

Quin mecanisme pensa utilitzar per implementar el

trilingüisme a les aules? Hi renunciaran? Tornarà la immersió?

Quina despesa més faran en alts càrrecs tenint en compte que

són més i que ja inicien el nou govern amb una conselleria més

de les que hi havia fins ara? Quins són els criteris de selecció

dels responsables que dirigiran les diferents carteres, partidistes

o segons la seva vàlua? Li deixarà el Sr. Barceló ser també la

presidenta de les conselleries de MÉS? Tornarem a les

polítiques de subvencions? Tornaran a practicar una política

intervencionista dins els sectors econòmics? Continuen pensant

que s’ha de protegir a la carta costi el que costi?, 700 milions

d’euros d’indemnitzacions per la seva política territorial del

pacte. Concreti, quin territori s’ha destruït aquests quatre anys?

Què és el que s’ha construït de més? Quina política de mobilitat

duran a terme? Tornaran a transportar passatgers a 13 euros

podent-los transportar a 0,7? 

Serà un govern àgil? Ho dic perquè si a la complexitat de

l’Administració Pública li hem de sumar que tot ho han de

consultar a les seves bases, assemblees i cercles, quin temps pot

passar? Què implicarà? Quina política d’habitatge faran?

Comparteix vostè que s’hagi d’establir un procés sancionador

pels habitatges buits? Com conjugaran la paralització de tots

els desnonaments amb la seguretat jurídica dels propietaris?

Manté el que va dir ahir de la moratòria de grans superfícies,

tot i saber que legalment no és possible? Per què va enganyar

els ciutadans? Que farà amb la directiva Bolkestein? Això no

depèn de vostè, Sra. Armengol, apliqui els plans directors

nascuts del consens amb el sector.

Aquestes són només algunes de les moltíssimes preguntes

que ens feim a dia d’avui, ja sé que em dirà que moltes no

formen part del seu programa, però li repetesc que és vostè qui

ha triat els seus companys de viatge.

Hi ha també altres temes que ens preocupen, el principal és

l’atur i la creació de llocs de feina. Duim 31 mesos consecutius

reduint les llistes d’atur, 20 mesos de baixada de l’atur de llarga

durada i 35 de l’atur juvenil. L’afiliació a la Seguretat Social és

la més alta del país i duim 24 de mesos en què va creixent. Els

contractes indefinits augmenten propers al 20%. Aquestes

dades són bones i vostès ho saben, però amb gairebé 60.000

persones a l’atur no podem ser triomfalistes, per això, aquest ha

de continuar sent el principal objectiu de la propera legislatura.

Aquestes dades no són fruit ni de cap miracle, ni d’un dia

per l’altre. Són fruit de moltes reformes, que eren necessàries

i que s’ha demostrat, a més, que eren encertades. Vostès tenen

la responsabilitat que això continuï sent així. No toquin allò que

s’ha demostrat que funciona, millorin-ho, facin una passa més

si volen. Ara vostès es podran centrar en la qualitat de

l’ocupació que es crea, pel simple fet que ara sí que es crea

ocupació on abans se’n destruïa. Com ho faran? Ens preocupa

que en aquest sentit la seva proposta estrella d’ahir fos crear la

Conselleria de Treball.

Pensen ser un govern reformista, amb consens amb els

sectors econòmics com ha fet el Partit Popular? Ells han de

continuar sent els protagonistes de la creació de l’ocupació i no
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el sector públic. I per això necessiten eines, eines que nosaltres

els hem donat, partint d’un gran diàleg i que vostès estan

disposats a derogar. La Llei agrària, la Llei turística, la Llei del

sector del comerç o la Llei del sòl. Vostès han estat durant

quatre anys l’oposició del no i ara pretenen iniciar la seva tasca

sent el govern del no. Parlem-ne, dialoguin, però no es

carreguin el que els mateixos sectors ens havien demanat.

Destruir és més fàcil que construir, però ara ja no fan oposició,

ara ja han de construir quines Illes Balears volen per al present

i per al futur.

Parlant de futur, el nostre gran problema continua sent

l’elevat índex de fracàs i abandonament escolar, ho reconec, ho

era amb vosaltres i ho continua sent. I els ciutadans estan farts

que cada quatre anys, governi qui governi, es canviï el model

educatiu. Els ho dic honestament, aparquem les diferències que

ens separen, ja saben quines són, seient-nos, tant vostès com

nosaltres ho dúiem en el programa electoral, una llei educativa

per a les Illes Balears. Hem de construir ponts de diàleg

seriosos, perquè estic convençuda que trobarem punts en comú,

perquè la societat ens ho exigeix, perquè tant vostès com

nosaltres al final cercam el mateix, el millor per als infants

d’aquesta comunitat, per a les generacions futures, des de la

llibertat i el respecte.

Aquesta legislatura hem donat exemple totes les forces

polítiques de generositat i consens quan es tracta de les

persones més vulnerables. Hem iniciat un camí que ha de

continuar, el pacte per la infància, el pacte contra l’exclusió

social, la modificació de la Llei de serveis socials per poder

garantir un finançament estable. Les entitats, aquelles que

arriben aquí on no arribam nosaltres ens ho han agraït. I hem de

continuar fent feina al seu costat. La materialització d’aquests

pactes nascuts d’un gran consens o la Llei del tercer sector, que

duia tant el Partit Popular com el Partit Socialista al programa

electoral, encara que vostè ahir no la va anomenar, poden ser

les primeres passes a fer. En aquests casos hem de deixar de

banda les discussions polítiques i hem de posar el centre de la

nostra acció als interessos generals. I vostè ahir no ho va fer i

va mentir i va dir que l’índex de pobresa havia empitjorat amb

el Partit Popular. Però el cert és que la taxa es troba molt per

davall de la mitjana estatal i que és inferior a la que hi havia el

2011: 18,5 el 2011 i 17,9 el 2014. No és una bona dada, però

almanco és la correcta i no la que va donar vostè ahir.

També volem continuar reivindicant davant el Govern de

l’Estat allò que ens correspon. Però no faci passes enrere,

continuem reivindicant el que ens pertoca, però no renunciem

a uns avantatges fiscals que mai no havien tengut ni les

empreses, ni els empresaris, ni els ciutadans de les Illes

Balears. Millori el REB, però no hi renunciï. Sabem que som

una comunitat financerament maltractada i que ha estat així

durant tota la nostra història. Creim, però, que una vegada

estabilitzada l’economia nacional i els comptes públics, la

propera legislatura ha de ser la del finançament autonòmic i

també ens hi trobarà, Sra. Armengol, per continuar reivindicant

amb una sola veu i lluitant pels interessos dels ciutadans de les

Balears. 

Aquesta legislatura haurem de continuar també amb

mesures contundents, per donar resposta a la principal

preocupació dels ciutadans: la corrupció i la regeneració de la

política. I aquí sí que no ens ha de tremolar el pols, perquè es

comença culpant els polítics i s’acaba generalitzant fins a

demonitzar la política, i això és molt perillós. Nosaltres som

partits polítics i feim política i hem de ser els primers a donar

exemple i a denunciar tots aquells que en fan mal ús, no hi ha

justificacions, no hi ha excuses vàlides. Hem de ser

contundents, fer-los fora del sistema i que tornin fins el darrer

cèntim que se n’han duit. Per això no creim amb els privilegis

processals per als polítics. I per això, senyores i senyors

diputats, els vull anunciar que és la intenció del Grup Popular

que una de les primeres propostes que es pugui veure en

aquesta cambra i que pugui ser consensuada, sigui la reforma

de l’Estatut d’Autonomia per eliminar els aforaments a tots els

membres d’aquesta cambra i del Govern. Si els polítics som

ciutadans de carrer, hem de voler que se’ns jutgi com a

ciutadans del carrer. Esperam i els convidam a comptar amb el

seu suport, que se sumin a la nostra proposta, que la signem

junts i la presentem junts perquè això pugui ser una realitat i no

es quedi només en bones paraules.

La transparència i el bon govern no es predica, sinó que es

practica. No s’aconsegueix ni amb una llei i ni tan sols amb tota

una conselleria. Esperam, però, que sigui una conselleria amb

contingut, que vagi més enllà d’un nom que queda bé, que vagi

més enllà del missatge de cara a la galeria, al que ens té

acostumats l’esquerra quan governa. Perquè el cert és que les

seves primeres decisions els allunyen molt del que eren els seus

objectius de regeneració i transparència durant la campanya

electoral. Varen començar que totes les seves negociacions

serien retransmeses en el (...) i han acabat que vostè pretén ser

envestida presidenta i desconeixem el seu pacte de

governabilitat. Això és inèdit, Sra. Armengol. Anteriorment es

coneixen els pactes per escrit, signats i se’n podia fer un

seguiment. On és el seu pacte? On és el seu pacte? Per què no

l’ha presentat? 

Deien partits com Podem que reduirien dràsticament les

despeses polítiques i els càrrecs d’assessors. I el cert és que tot

just acaba de començar la legislatura de la nova política i

resulta que es gastaran més d’1 milió d’euros més en assessors

que la passada legislatura, a falta encara de conèixer

l’organigrama complet i esperant que la manca de confiança

que fins a dia d’avui ja han demostrat que es professen, no torni

a dur els dobles càrrecs. 

La legislatura del canvi ha començat també i no vull deixar

de dir-ho, amb un canvi de tarannà a aquesta cambra

parlamentària. Les primeres votacions no han demostrat ni de

prop aquesta voluntat de diàleg i consens que tant han predicat.

Com tampoc aquesta unitat d’acció dels partits del pacte. No

han començat bé, i vostès diuen que volen fer país, però

qualsevol cosa que construeixin sense el suport del partit que

representa el major nombre de ciutadans de les illes, serà feble.

Si volen construir quelcom durador en el temps, necessiten

dels fonaments que suposa comptar amb el grup de la majoria,

perquè no poden menysprear els 122.000 vots que va obtenir el

Partit Popular a les passades eleccions, com va fer ahir en el

seu discurs, perquè des del Partit Popular no farem una

oposició destructiva, serem una oposició vigilant, activa,

fiscalitzadora, però també respectuosa, comprensiva i
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conscient, Sra. Armengol, que ho tendrà molt difícil dins el seu

govern.

Serem durs amb aquelles actuacions que vagin contra el

sentit comú, que generin crispació i divisió entre la ciutadania

i que converteixin el nou govern en un escenari de lluites

partidistes més que en un autèntic executiu autonòmic. I serem

respectuosos amb la majoria de govern que es forma avui, però

també reivindicarem el nostre paper com a grup majoritari

d’aquest parlament, i sobretot exercirem una oposició

responsable, i el que sigui bo per a les Balears ho reconeixerem

i hi donarem suport.

Per això avui, per responsabilitat, votarem en contra de la

seva investidura, perquè en base a les declaracions i actuacions

dels seus nous socis, al seu discurs, buit de contingut, que li

varen deixar fer ahir per acontentar tothom i no ferir ningú, no

ens ofereix vostè garanties que a part de presidir l’executiu el

pugui governar, i que no sigui una titella en mans de partits que

no han obtingut una representació suficient. No ens ofereix la

seguretat que aquest tercer pacte no tengui les nefastes

conseqüències per als ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa

i Formentera que varen tenir els altres dos anteriors. Però

també li vull avançar, Sra. Armengol, que el Partit Popular

posarà seny, moderació i centralitat en aquest parlament; i quan

vostè es trobi entre l’espasa i la paret pels seus propis aliats,

quan vostè necessiti tornar a aquest seny i a aquesta centralitat

que avui perd amb els seus socis, necessitarà els vint diputats

del Partit Popular, i si l’objectiu és l’estabilitat i el benestar

dels ciutadans de les Balears, enfront d’experiments ens hi

trobarà, Sra. Armengol, sempre. Nosaltres no la deixarem

plantada quan ens convoqui; quan vulgui parlar, quan es vulgui

centrar, quan vulgui posar seny compti amb nosaltres. Des del

respecte que mereix la seva figura de presidenta, des del

convenciment que sumar sempre és millor que dividir, des

d’aquest seny tan nostre, el Partit Popular estarà sempre a

l’altura de les circumstàncies i al servei de la nostra terra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la candidata a presidenta del Govern de les

Illes Balears, Sra. Francina Armengol.

SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. Sra. Portaveu del Partit Popular, he intentat entendre

de la seva intervenció si vostès han comprès el missatge de dia

24 de maig. Tenc dubtes. Però a mi no em sentirà durant quatre

anys parlant de l’herència viscuda. A mi no em sentirà avui

parlar dels quatre anys de polítiques del Partit Popular en

aquesta terra i del que han significat. Avui seria molt fàcil per

a mi, molt fàcil, m’ho posen molt fàcil, poder fer una crítica

duríssima del que ha estat el govern de José Ramón Bauzá en

aquesta comunitat autònoma, però com que no és amb ell amb

qui debat sinó amb vostè parlaré de futur, parlaré del que, hem

acordat aquest govern i aquesta nova forma de governar en

aquesta comunitat autònoma, volem fer pensant en els

ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes.

I, Sra. Prohens, els fets demostren com es vol governar i

com es vol fer política, i avui ho té aquí. Jo durant quatre anys

mai no vaig tenir la resposta del president del Govern; mai en

un debat com aquest se’ns va contestar per grups parlamentaris,

mai no es va donar l’oportunitat a l’oposició de controlar

veritablement el Govern. Jo la hi don, jo la hi don, perquè crec

en la democràcia, perquè crec fortament en el paper que ha de

jugar l’oposició en el Parlament de les Illes Balears, perquè sé

el que representa el Partit Popular i la quantitat de gent que l’ha

votat dia 24 de maig, i perquè sóc conscient d’això i de molt

més sens dubte en mi tendran una aliada. La presidenta del

Govern de les Illes Balears serà una aliada de totes les

formacions polítiques, però molt més enllà de les formacions

polítiques jo vull governar amb la gent d’aquesta comunitat

autònoma, sense cap dubte.

I li passaré a esbossar el que crec que hem de fer durant

aquesta legislatura, però, clar, m’entendrà si començ per dir-li

que no compartesc l’anàlisi de la situació de com ens trobam

aquesta comunitat autònoma i de com ens trobam la realitat

d’aquestes illes. I no la compartesc perquè desgraciadament,

Sra. Prohens, quan vostès parlen de la situació dels ciutadans

d’aquestes illes, de com se sent la gent, s’obliden moltes

vegades, sempre, diria jo, de la realitat de desigualtat que estan

patint els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. I la situació

és molt clara: tenim 80.000 persones a l’atur, Sra. Prohens;

tenim una situació gravíssima d’augment de desigualtats i

pobresa, i vostès obvien això, però 330.000 persones, segons

l’informe de FOESSA, en risc d’exclusió social, jo crec que diu

molt de quina comunitat autònoma ens trobam. Diu molt el fet

que el 88% dels nous contractes laborals que es creen siguin

contractes laborals temporals i precaris; diu molt el fet que hi

ha una gran quantitat, milers i milers de majors de 45 anys, Sra.

Prohens, que ja no tenen cap possibilitat de futur en aquesta

comunitat autònoma amb les polítiques que ha practicat el

Partit Popular. I resulta que hi va haver una reforma laboral

duríssima a nivell estatal que ha fet una cosa que crec que és

gravíssima, que és que molts de treballadors i treballadores,

molts de ciutadans es veuen obligats a haver d’assumir

qualsevol tipus de contractació laboral perquè si no els diuen

que n’hi ha molts a la porta que esperen. 

Aquesta és la realitat d’aquesta comunitat autònoma, també,

i per això hi hem de fer front, i hi hem de fer front des de

polítiques públiques per garantir igualtat d’oportunitats, de

polítiques públiques per evidentment possibilitar creació de

llocs de feina, de polítiques públiques per vigilar que no hi hagi

abusos per part de l’empresariat a molts de ciutadans i

treballadors d’aquesta comunitat autònoma, i això és el que vol

conformar el nou govern que vull presidir. 

I li començaré per fer una valoració de principis. Dia 24 de

maig els ciutadans i les ciutadanes varen parlar molt clar, molt

clar, i ahir ho vaig explicar, un clar gir a l’esquerra. Sí, això

varen votar els ciutadans i les ciutadanes als quals vostè diu que

respecta; idò varen votar això, i això és el que ha de fer el nou

govern que comenci a caminar, polítiques dirigides a tota la

ciutadania, a tothom, per garantir un marc de cohesió social

molt més ampli del que tenim en aquesta comunitat autònoma.
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I varen votar una altra cosa que jo he entès molt bé i que

dubt que vostès hagin entès: que no estan d’acord a fer la

política, que es faci la política des de la imposició, des de la

manca de diàleg, des de la manca de respecte a l’adversari, des

de la manca de respecte a les minories, des de la manca de

respecte al que pensen els ciutadans. I basta que recordi el que

ha succeït aquests quatre anys per entendre que això és el que

li han dit els ciutadans que no volen, i per tant el nou govern

que començarà a caminar...

(Alguns aplaudiments)

...el nou govern que començarà a caminar ho farà des d’aquests

principis, des d’entendre que hem de dialogar i pactar, no

només amb totes les formacions polítiques, que és fonamental,

sinó amb els ciutadans i les ciutadanes, que també és

fonamental.

Entrarem a governar, Sra. Prohens, i ja ho vagi dir ahir, ens

equivocarem en coses, i serem capaços i jo seré capaç, cosa que

no he vist, desgraciadament, de demanar excuses quan

m’equivoqui i de saber rectificar, que també és fonamental en

política i crec que també n’hem de d’aprendre tots. 

Quan comencem a governar, Sra. Prohens, el primer que

volem fer, crec, perquè som gent sensata, és mirar com ens

deixen les coses, perquè vostè diu: “Deixam una comunitat

fantàstica”; nosaltres no ho valoram igual, però quan entrem a

més sabrem que no és tan fantàstica com ens diuen, ni els

comptes públics ni l’herència que vostès ens deixaran, què hem

de fer en aquesta comunitat autònoma, i pel que necessitam

també el seu suport i la seva implicació, com la implicació

social en aquestes illes. 

Necessitam reajustar el model econòmic que tenim, sense

cap dubte, necessitam reajustar-lo perquè el model econòmic

que tenim dóna, ha donat peu a moltíssimes desigualtats, ha

crescut molt el nombre de persones molt riques, però, Sra.

Prohens, han crescut molt també les persones que són més

pobres; la classe mitja i la classe treballadora han patit

durament els efectes de la crisi econòmica i sobretot les

polítiques que s’han fet per part del Govern d’aquesta

comunitat autònoma i del Govern d’Espanya. I com volem

reajustar el model econòmic? Nosaltres som conscients que el

principal motor econòmic d’aquestes illes és el turisme; per tant

què volem fer?, volem aconseguir allargar temporada turística;

i com ho volem fer?, ho volem fer fent una aposta molt seriosa

per augmentar connectivitat en aquestes illes, sense cap dubte,

i tenim plantejaments seriosos que hem explicat durant tota la

campanya electoral i que aplicarem des del Govern de les Illes

Balears.

Volem augmentar temporada turística, evidentment, des de

l’acord publicoprivat amb els sectors empresarials afectats,

però també amb els treballadors, per això vaig anunciar un

pacte social per l’ocupació i la competitivitat en aquesta

comunitat autònoma, ho volem fer d’acord, però ho volem

creant millor producte turístic, i per això, Sra. Prohens, vàrem

anunciar mesures importants per fer possible aquesta realitat,

que la volem fer des del diàleg i del pacte; millor producte

turístic també lligat a sectors que poden crear riquesa en

aquestes Illes, des del sector quinari, lligat al món de la cultura,

lligat al món del territori, lligat al món del medi ambient, lligat

al món dels sectors socials, del 03, de la dependència, hi ha

moltes formes de crear riquesa en aquestes Illes per les quals

nosaltres volem apostar de forma decidida.

Perquè vostè m’ha dit: no, és que nosaltres ens hem entès

molt bé amb els sectors i hem pactat; no ha viscut la mateixa

realitat, hi ha molts empresaris d’aquestes Illes que no s’han

sentit escoltats, ni els empresaris del comerç, ni els empresaris

de les indústries culturals -o és que un empresari cultura no és

un empresari? O és que un empresari que vol gestionar energies

renovables no és un empresari? O és que un empresari que té

interès a poder aprofitar l’oportunitat turística per poder

desenvolupar qüestions que donin més qualitat, com qüestions

lligades al medi ambient, al senderisme, no és un empresari? O

és que no és un empresari aquell que vol apostar per noves

tecnologies en aquestes Illes? O és que no ho són els clústers

que tenim en aquesta comunitat autònoma i que no han rebut

cap resposta per part de qui ha governat durant aquests quatre

anys? Per tant, en tot això nosaltres hi volem fer feina.

I clar que volem fer una moratòria de grans superfícies, i

clar que es pot fer, Sra. Prohens, perquè el que no és possible

és desdibuixar una realitat social i econòmica en aquesta

comunitat autònoma i el petit i mitjà comerç són dels que més

han patit les dures mesures contra la crisi econòmica que vostès

han aplicat, són dels que més han patit. I necessitam construir

pobles i ciutats que tenguin vida i el petit i mitjà comerç dóna

molt més llocs de treball que cap en aquesta comunitat

autònoma i, per tant, sí que ho farem i ho podem fer des de la

garantia i des de la legalitat.

Evidentment, coordinat amb els consells insulars. Sap què

passa? Que quan un consell insular diu: començaré a redactar

un pla d’equipaments comercials i no l’acompanya d’una

moratòria de grans superfícies, està cridant que entrin llicències

una rera l’altra per poder noves grans superfícies que,

desgraciadament, és el que vostès han fet a l’illa de Mallorca al

final de la seva legislatura.

Volem reajustar el model econòmic, sí, i ho volem des del

pacte i des de l’acord i volem emprar la nostra potència com a

govern, però també com a societat per poder donar suport a tots

aquests sectors econòmics que poden creure en la innovació, en

la tecnologia, en altres formes de crear riquesa.

I li deia al principi, també en el món turístic, en el qual

volem un acord, clar que sí! Volem crear producte turístic i

volem augmentar connectivitat i volem millorar les zones

turístiques degradades, i per això necessitam recursos turístics.

I per això ahir li vàrem explicar la intenció que tenim de posar

un impost turístic en aquesta comunitat autònoma.

Igual que li vàrem explicar ahir, i ho hem explicat durant tot

el temps de la campanya electoral, que volem apostar també

perquè aquesta comunitat autònoma, que té 13,5 milions de

turistes, i això és una qüestió fonamental per a aquestes Illes,

que aquests 13,5 milions, la seva riquesa, el que aporten es

reparteixi més entre el milió d’habitants que viuen en aquesta

comunitat autònoma, no és tan complicat d’entendre. I per això

ens interessa que venguin turistes que no estiguin tancats dins

un recinte, sinó que es moguin per la realitat de les Illes, de les



32 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 2 / 30 de juny de 2015 

 

quatre, i que puguin llogar un cotxe i que puguin anar a un

poble i que puguin menjar a un restaurant i que puguin comprar

a una tenda, això és el que ens interessa, Sra. Prohens.

I per això volem regular el tot inclòs. I per això volem

regular i modificar la Llei turística per tal de fer possible els

allotjaments de vacances, perquè entenem que aquesta és la

força de la riquesa que té la comunitat autònoma i que l’hem de

repartir una mica millor, perquè tots els ciutadans, tots, tenen

dret a viure una mica millor.

I evidentment això implica fer un posicionament clar sobre

quin tipus de creixement territorial volem en aquestes Illes, li

he parlat de l’aposta clara per la sostenibilitat, per les energies

renovables, per les polítiques ambientals. Nosaltres tenim clar

que hem d’apostar per això, com a forma de creixement

econòmic, però també perquè hem de garantir deixar unes Illes

Balears més sostenibles als ciutadans i ciutadanes que venguin

després de nosaltres, perquè això és un principi de solidaritat

-crec que és més important- que hem d’atendre.

Bé, idò, garantint això, evidentment no estam d’acord amb

polítiques com l’ampliació del Port des Molinar; no estam

d’acord amb les polítiques d’ampliació dels ports esportius; no

estam d’acord amb aquesta política d’especulació, una rera

l’altra, i vostè dirà que no, però les normatives que han fet en

aquesta cambra han estat sempre per créixer des de

l’especulació, com varen intentar fer l’hotel de Sa Ràpita,

devora un paratge que vostè coneix perfectament. Per tant, amb

això no hi estam d’acord.

I en canvi, estam d’acord que hem de potenciar allò que

tenim i allò que ens fa únics en el món, els nostres parcs

naturals, la nostra xarxa d’espais verds; posar en valor allò que

tenim, la Reserva de la Biosfera de Menorca, el patrimoni de la

humanitat de Vila, el patrimoni de la humanitat de la Serra de

Tramuntana, ampliar el Parc Nacional de Cabrera; fer una

política sensata de pesca, això és el que nosaltres volem fer. I

perquè hi creiem fermament, perquè creiem que aquest és el

model que pot generar riquesa en el futur i, per cert, també hi

estan d’acord els sectors empresarials els quals entenen que

créixer més des de la construcció és una forma dolenta per

créixer en aquesta comunitat autònoma.

I en construcció hem d’aplicar polítiques de rehabilitació,

i clar que hem de fer polítiques d’habitatge públic la qual cosa

s’ha oblidat durant quatre anys. I anirem enrera perquè s’han

deixat moltíssimes de qüestions.

I vostè m’ha dit: ha d’explicar d’on treu recursos. I jo ara

m’he de contenir, ara m’he de contenir, perquè li he dit que no

vull fer un discurs duríssim contra el que han estat aquests

quatre anys i he de fer un esforç de contenció important, Sra.

Prohens; perquè que vostè em digui a mi d’on treuré els

recursos quan ens deixen la comunitat autònoma com ens la

deixen, no sé com ho he de prendre, no sé com ho he de

prendre, perquè les coses són com a molt clares i molt evidents:

el deute, 8.400 milions d’euros; el dèficit, al 29% del PIB.

Aquesta és la situació.

I què hem aconseguit durant quatre anys, que eren claus i

fonamentals, pel nou sistema de finançament autonòmic, pel

nou règim especial, pels pressuposts generals de l’Estat cada

any? Ens han castigat com mai.

I miri, com que no vull parlar del passat, perquè crec que no

és el que pertoca, li vull fer una oferta: vostès governen

Espanya en aquests moments, demà hi ha un Consell Nacional

de Política Fiscal i Financera, demà s’aprovarà el sostre de

despesa de totes les administracions públiques per a l’any 2016;

m’agradaria saber què faran vostès per ajudar aquest govern

que ha de començar a caminar, no aquest govern, per ajudar els

ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra. Avui ha tengut bones

paraules, durant quatre anys han fet el contrari. Demà hi ha una

oportunitat única, ajudaran a defensar el que nosaltres creiem

que és necessari? I li diré què és el que crec que és necessari:

miri, quan s’ha repartit el dèficit públic entre administracions,

l’Estat s’ha quedat el percentatge molt més alt, increïblement

més alt del que ha permès a les comunitats autònomes, el que

ens vol fer el seu partit a nivell de Govern d’Espanya és posar-

nos al 0,7% l’any que ve. Jo no hi estic d’acord, jo crec que el

dèficit s’ha de repartir entre administració central i comunitats

autònomes d’una forma molt més equitativa: qui fa l’esforç en

política social, en educació i en sanitat són les comunitats

autònomes. Jo li deman que demà lluitin davant el seu partit,

perquè demà encara vostès estan en funcions, i els deman que

demà lluitin perquè el repartiment del dèficit sigui diferent i

sigui molt més equilibrat cap a la comunitat autònoma.

I com que diuen que els ingressos han augmentat molt a

nivell estatal per la recaptació, li deman una altra cosa: que les

aportacions a compte siguin del 102% en lloc del 98%, les

aportacions mensuals de l’Estat. Li deman perquè aquesta

comunitat autònoma necessita més recursos econòmics.

I li deman una altra cosa: defensin que hi ha d’haver un

sistema de finançament autonòmic nou, ho defensin d’una

vegada, perquè durant quatre anys no han estat capaços. I ho

defensin amb el principi d’ordinalitat.

I ara pugi aquí i digui’m si està d’acord o no amb això.

I després li faig una altra proposta: el règim especial per a

les Illes Balears, Sra. Prohens, és insultant el que ha dit, és

insultant; vostè hauria de saber, perquè si no, el que seu davant

li hauria d’haver explicat, que en aquesta tramitació

parlamentària en el Congrés dels Diputats des que vostès varen

aprovar un REB d’amagat, d’amagat, sense el debat públic amb

la ciutadania, sense el consens parlamentari, sense parlar-ho

amb ningú, en aquesta tramitació de REB el Partit Socialista hi

ha fet una esmena a la totalitat que es tramita a Madrid, una

esmena on no tocam res del que estava aprovat, sinó que hi

afegim molt més i que jo he demanat des del minut 1 al

president Bauzá que aturàs la tramitació i que pactàs aquest nou

règim especial. Desgraciadament, com avui, no he tengut cap

resposta durant aquests dies, desgraciadament.

I jo li dic, si vol mirar per al futur i vol mirar per a aquesta

comunitat autònoma, què faran a Madrid amb el règim especial

de les Illes Balears? Vostès són qui governen Espanya i aquesta

comunitat autònoma necessita de la seva aposta clara en

aquests moments, ho són fins a les eleccions generals, però ara

ho són. I per tant ara, si de veritat vostè vol compromisos de

diàleg i vol aportar a aquestes Illes, si de veritat vol això jo li
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don una gran oportunitat: demà, Consell de Política Fiscal i

Financera, tramitació en el Congrés dels Diputats d’un nou

règim especial.

I jo ahir vaig dir: li demanaré al president d’Espanya que

aturi la tramitació. Clar que sí, perquè crec que les coses s’han

de fer d’una altra manera, perquè crec que en aquesta comunitat

autònoma, quan vàrem aconseguir passar dels 21 punts per sota

de la mitjana en inversió per càpita, a posar-nos 2 punts per

sobre de la mitjana, sap per què va ser? Perquè hi va haver un

govern valent aquí, perquè hi va haver un govern comprensiu

a Madrid; però també, i d’una forma molt especial, perquè es

va crear una plataforma pel finançament autonòmic de la

societat civil que va ajudar molt. Durant quatre anys els he

repetit que aquesta és la forma de fer política en la qual jo crec;

vostès han dit que no cada vegada. I jo vull aturar aquesta

tramitació del REB per fer un nou règim especial, pactat

socialment, pactat políticament, que tothom tengui oportunitat

de parlar-ne; perquè, o es compensen els desavantatges que

crea la insularitat o, Sra. Prohens, ni tendrem millor

connectivitat ni les nostres empreses seran igualment

competitives que les de la resta de l’Estat. I hem de parlar clar

i hem de ser valents, i jo ho vull ser valenta i em vull posar al

front i al servei dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat

autònoma, i vull saber quin paper jugarà el Partit Popular en

aquests moments els quals són claus per definir aquestes

qüestions de què li parlava.

Perquè necessitam més recursos, sí, clar que sí, i els

necessitam per fer qüestions bàsiques. Crear llocs de feina

també necessita inversió pública per part de les

administracions; si tenim aquests recursos escassos no tenim

possibilitat de fer aquestes inversions públiques, Sra. Prohens.

I durant quatre anys hem perdut mil milions d’euros, per

inversions estatutàries que no han arribat mai. Està d’acord amb

venir i defensar-les a Madrid? La meva mà la tendran estesa

sempre, com l’he estesa sempre des de l’oposició per fer un

front comú en qüestions que crec que són d’Estat per a aquesta

comunitat autònoma i, desgraciadament, quan vostès han

governat no han cregut que l’opinió del Partit Socialista i la

dels altres grups que érem a l’oposició era important, era

necessària, i l’han rebutjada radicalment.

I necessitam recursos per fer el que li deia al principi, el

rescat de la ciutadania, d’aquells que tenen pitjors condicions.

I hem fet una aposta molt clara, sí, nosaltres creiem fermament

en la igualtat d’oportunitats, i perquè una persona pugui tenir

igualtat d’oportunitats li has de garantir qüestions molt clares.

I li diré breument: hem pensat que la gent que té una situació

duríssima, que no pot pagar la calefacció a l’hivern, que no pot

fer una menjada diària, que es troba en una situació que moltes

vegades no té casa seva perquè l’han desnonat, aquesta gent

necessita una renda bàsica, sí. I posarem recursos, Sra. Prohens,

clar que sí, perquè crec, sincerament, que si volem tenir una

ciutadania i una societat digna el poder polític no pot quedar al

marge d’una realitat social tan dura com la que viuen tantíssims

de milers de persones, de ciutadans i ciutadanes d’aquestes

Illes.

I necessitam recursos per garantir qüestions tan bàsiques

com a una educació pública i de qualitat, una educació

sostinguda amb fons públics, com a servei públic de la

ciutadania. I podrà dir el que voldrà, Sra. Prohens, però la

realitat és que ens trobarem un sistema educatiu on s’han

acomiadat mil professors; on s’han eliminat molts de programes

de suport a l’atenció a la diversitat i als nins amb necessitats

especials; on hi ha una mancança d’inversió clara en les

infraestructures educatives; on hi ha una realitat molt clara de

crispació que vostès varen crear i on no hi ha hagut cap tipus de

consens ni de possibilitat de diàleg. I això ho volem refer, des

del que creiem que ha de ser la forma de fer política, dialogant

i convidant la comunitat educativa a participar en el nou

disseny i posant més recursos econòmics, clar que sí, per fer

això possible. Allò que hem compromès amb els ciutadans i

ciutadanes.

Igual que ho volem fer amb una qüestió tan bàsica com la

salut dels ciutadans, amb la qual no s’hi hauria de jugar, no s’hi

hauria d’haver jugat, no s’hi hauria d’haver jugat. Tenim

compromisos molt clars de retorn de les 20.000 targetes

sanitàries, perquè una societat equitativa és la que tracta tots els

seus ciutadans per igual, i em sembla cruel el que ha succeït

amb aquest reial decret del Govern d’Espanya.

Igual que volem fer una aposta molt ferma per potenciar

l’Atenció Primària i obrir els centres de salut el capvespre, i

això és més eficient, és més eficient, no es necessiten més

recursos econòmics, és més eficient.

Igual que volem fer una aposta clara per poder potenciar el

dret del ciutadà a la salut. Miri, crec que la salut és un dret, és

un dret, i un ciutadà té dret a saber quan entra a una llista

d’espera en quina situació es troba i com en sortirà. Per això hi

ha d’haver transparència, per això hi ha d’haver claredat, i en

quatre anys no hem sabut com es troben les llistes d’espera

sanitàries. I aquest és un dret que nosaltres volem garantir als

ciutadans amb un decret de demora i garantia i per tant volem

fer allò pel que hem compromès amb els ciutadans i pel que

hem demanat el suport electoral i ho volem fer d’una altra

manera. I això és el que vàrem llegir més bé, nosaltres, dia 24

de maig: els ciutadans ens deien, hem de fer política molt

diferent, jo li dic una política molt més valenta, molt més

audaç, molt més igualitària i cercant molt més l’equitat dins la

nostra població, que el que ha succeït durant aquests quatre

anys. I ho volem fer, a més, d’una forma diferent, molt diferent.

I jo, si tenc el suport avui per ser investida presidenta de les

Illes Balears, Sra. Prohens, vull governar des del diàleg i des de

l’acord, no des de l’enfrontament ni des de la persecució, no,

aquest no és el govern que trobarà vostè, no el trobarà ni vostè

ni cap ciutadà d’aquesta comunitat autònoma, perquè si jo li he

criticat coses, que n’he criticades sens dubte moltes al president

Bauzá, el pitjor ha estat això, i el que jo he après és això. I per

tant, no es preocupi, no vagi per aquí perquè aquí no ens hi

trobarà.

I la forma de fer política ha de ser des de la radicalitat

democràtica. I jo li he proposat una llei de transparència amb

una oficina anticorrupció dependent del Parlament, m’agradaria

saber si el Partit Popular, ara que és a l’oposició, estarà d’acord

amb aprovar-lo, perquè quan han estat al govern sabem que no,

però és important, que vagin fent passes vostès és molt

important, cregui’m, per a la salut democràtica d’aquest país

que vostès entrin en això és fonamental, és fonamental.
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I ara em proposa llevar els privilegis als diputats. Durant

aquesta legislatura, quantes vegades hi han votat en contra? Els

companys de MÉS em fan senyes, perquè ells ho han presentat

en el Parlament, desgraciadament vostès hi han votat en contra

cada vegada. No es preocupi, nosaltres seguirem igual,

seguirem mantenint la mateixa posició.

Però clar, tampoc el que no li puc dir, Sra. Prohens, no li

puc deixar dir, m’ho permetrà, és que aquest pacte que vol

néixer amb molta ilAlusió, amb molta esperança, amb moltes

ganes de fer les coses bé, amb moltes ganes de fer-les millor,

amb moltes ganes de pensar amb els ciutadans, que vostè digui

que això és un repartiment de cadires, no li deix dir, no li deix

dir, Sra. Prohens, perquè no és cert, perquè no és cert. I que

m’ho digui algú que es troba amb aquestes condicions per un

repartiment de cadires crec que no és just i crec que no és

realista amb el que succeeix en aquesta comunitat autònoma,

crec que no és realista.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, Sra. Prohens, acab la meva intervenció dient-li una

cosa, que la tengui molt clara, miri, jo som una persona, em

vaig definir ahir, una dona d’esquerres, una dona valenta, una

dona amb ganes de tirar endavant polítiques diferents en

aquesta comunitat autònoma, una dona que sé que la situació és

complexa, que la situació econòmica, social i política és difícil,

ho sé perfectament. Sé perfectament que tenim una majoria

parlamentària que té moltes ganes que això vagi bé i sé

perfectament que lluitarem per poder-ho aconseguir.

I li vull dir, per acabar, que el meu govern serà un govern

de diàleg, un govern de la gent, un govern per a la gent, un

govern obert, un govern que voldrà dialogar i que voldrà parlar

amb tothom, amb totes les forces polítiques i sens dubte, també,

amb la força política que vostè avui representa. I no es preocupi

que, quan vostès diguin qui és la persona interlocutora del

Partit Popular, jo la cridaré al Consolat de la Mar per parlar,

per explicar i per avançar.

Però cregui’m, aquesta comunitat autònoma, Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera, necessiten desesperadament

polítics a l’alçada de les circumstàncies, jo hi vull ésser, esper

que vostès també.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, atesa la durada prevista

d’aquest plenari, es considera adient fer una pausa d’una hora,

aproximadament a les 14.30, sense perjudici, en cap cas,

d’interrompre els debats que en aquell moment es produeixin.

I ara continuam amb les intervencions. Té la paraula el Sr.

Alberto Jarabo, en representació...

(Remor de veus)

... ah, perdona. Perdó, perdó, que no l’havia vista, la Sra.

Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, l’he tornada

escoltar molt atentament i continuu sense entendre i continuam

sense veure quin és el seu programa de govern; quina part de

tot això que ens ha dit és seva, del Partit Socialista, quina part

és de MÉS, quina part és de Podem i per què no tenim un

document, per què no tenim com sempre havia passat un

programa de govern signat perquè puguem començar la nostra

tasca d’oposició amb responsabilitat i amb transparència,

aquesta transparència que tant prediquen?

Vostè ha començat dient que no vol parlar de l’herència

rebuda. Jo crec que hagués estat més de justícia donar gràcies

per l’herència rebuda. Jo crec que hagués estat més de justícia

reconèixer que quan nosaltres vàrem arribar aquí hi havia uns

proveïdors que cobraven a 600 dies i que avui els proveïdors

cobren en un període mitjà de 54 dies, dins Educació a 17 dies

o dins Serveis Socials dins el termini legal. I a Salut, a Sanitat

cobren a 71 dies. Això ho hauria pogut reconèixer i l’hagués

honorada, l’hagués honorada. O hagués pogut començar dient

que la nostra herència rebuda passa per haver trobat una

comunitat que s’endeutava amb més de 1.000 milions d’euros

cada any i ara ens hem endeutat una quarta part del que es va

endeutar vostè i hagués estat de justícia i l’hauria honorada. 

Perquè si moltes d’aquestes polítiques que avui ens ha

pogut explicar en el seu programa electoral, que no programa

de govern, que no programa de govern, és perquè vostè sap que

trobarà els comptes sanejats i que molts dels problemes que

nosaltres ens vàrem trobar, els hi hem solucionat i li ho torn dir,

nosaltres ens alegram que sigui així, nosaltres ens alegram que

no hi hagi ningú aquí fora avui esperant per cobrar i ens

n’alegram! Ens alegram que vostè des del primer dia pugui fer

política, la política que vol fer, ens alegram, de veres Sra.

Armengol. Però estam un preocupats perquè a més que no ens

ha contestat a les preguntes que li havíem fet, continua sense

concretar, ha tornat repetir les propostes que havia fet ahir,

però s’ha tornat oblidar del com. I li torn dir, hi ha moltes

d’aquestes propostes que ens poden semblar bé, però

necessitam saber com, i és preocupant saber que el primer com

sigui fiar-ho tot a Madrid, i que el primer com sigui fer-nos una

proposta perquè la deixin endeutar-se més, i que el primer com

sigui tornar complir l’objectiu de dèficit, perquè això ja ho han

fet i ja sabem on vàrem arribar. I vostè no ha corregit les

errades del passat, vostè ens ha ofert que anem a Madrid i

diguem al Govern de Madrid que la deixin endeutar-se més. 

I vostè diu que com que els recursos d’aquí són limitats,

lluitarà per un altre sistema de finançament i nosaltres el volem,

nosaltres hi volem ser. Però mentrestant, vostè, a partir de demà

ha de governar aquesta comunitat autònoma, amb el sistema de

finançament que tenim avui, pactat, per cert, entre el Sr. Antich

i el Sr. Zapatero. Aquest sistema de finançament és el que

tenim avui, i vostè en base a aquest sistema de finançament, en

base a l’objectiu de dèficit que és el mateix per a nosaltres i que

serà el mateix per a vostè, en base a això ha de concretar les

seves polítiques.
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Vostè ens va dir ahir que vol anar a Ítaca i avui torna voler

anar a Ítaca. Però ens falta el com, com ha de ser aquesta

travessia? Com ho farà, Sra. Armengol? Ja no fa oposició, ha

de prendre el rumb d’aquesta comunitat autònoma, com ho

farà, quines partides pressupostàries dedicarà a totes aquestes

polítiques? D’on treurà els recursos? Això continuam sense

conèixer-ho. 

I a mi em sap greu si li molesta que li digui que ha estat un

pacte de cadires, però és que el programa no el coneixem, és

que no l’han duit aquí, al programa. No hi ha hagut una unitat

d’acció, no tenim un document públic per poder avaluar quin

és el programa. Ahir va dir que governar sense recursos és una

quimera i tant la seva intervenció d’ahir com la d’avui és una

quimera. Perquè els recursos són limitats, són millors que fa

quatre anys, és cert, però són limitats i no podem tornar a les

errades del passat i vostè tant ahir com avui, ha fet bona la frase

de Margaret Thatcher, que deia que “el socialisme fracassa

quan s’acaben els doblers dels altres”.

Vostès tenien un somni, ho va dir ahir, i tenien una obsessió

que era treure el Partit Popular de les institucions, però ara ja

s’ha acabat. El Partit Popular no governa, en som conscients,

ara li toca a vostè governar. i li toca concretar i li toca marcar

un full de ruta. I me n’alegr, me n’alegr sincerament que avui

sí que hagi tengut en compte el que no va fer ahir, als 122.000

votants que va tenir el Partit Popular. I és cert allò que ha dit

vostè, que dia 24 de maig es va votar un canvi, és cert,

nosaltres ho sabem, nosaltres ens vàrem examinar dia 24 de

maig i vàrem treure els resultats que vàrem treure. Però vostè

també es va examinar dia 24 de maig i vostè tampoc no va

treure uns bons resultats dia 24 de maig i la gent va triar un

canvi, però aquest canvi no passava per vostè, Sra. Armengol,

i vostè ho sap. I ahir vostè es va definir com una ciutadana de

carrer, com una ciutadana de carrer que venia a fer política. I,

amb tots els meus respectes, Sra. Armengol, però vostè és una

política professional de cap a peus, que al final d’aquesta

legislatura en durà 20 asseguda al seu escó. Amb tots els meus

respectes, però no ens vengui això, no se sumi ara al carro que

tots som ciutadans del carrer que entram per primera vegada al

Parlament.

Miri, hi ha parts del seu discurs -ho torn dir- amb més

ombres que llums. Hi ha parts que ens preocupen. Vostè no pot

sortir avui triomfalista, a vostè l’han salvada. Vostè sortirà avui

presidenta d’aquesta comunitat, però perquè l’han salvada en

el darrer moment. L’han salvada els mateixos que la continuen

considerant “casta”, l’han salvada els mateixos respecte dels

quals vostè i el seu partit deien que no hi pactarien mai. No ho

diu el Partit Popular, ho deien vostès.

I vostè ens demana temps i jo crec sincerament que el temps

no ens el demana a nosaltres, jo crec que el temps el demana

als seus socis de govern, que li donin temps, que tenguin

paciència amb vostè perquè la deixin ser presidenta durant

quatre anys. Però miri, nosaltres estarem vigilants, ja ho he dit,

que aquests discursos buits de contingut, aquest brindis al sol

que ha tornat fer avui als ciutadans de les Balears, no governi

aquest parlament.

Miri, Sra. Armengol, no ens fiam dels salva pàtries que

vénen aquí per arreglar-ho tot i canviar-ho tot. Aquest era el

discurs que feia Syriza, el mateix rescat ciutadà que duia

Podem, els seus socis, en el seu programa de govern. El mateix

escenari que a dia d’avui encara ho recolza més. I el que era

una amenaça és ja una realitat a Europa. No pretenc fer el

discurs de la por, però és la realitat i estarem ben vigilants que

aquesta realitat no arribi a les Illes Balears.

De moment, el que tenim avui, el que es materialitzarà avui

és un “corralito” parlamentari, perquè vostè serà presidenta,

sense Podem en el Govern, però vigilada per Podem. Per això

torn reiterar el nostre no responsable a la seva investidura,

perquè no coneixem el seu programa, perquè no tenen

programa comú, perquè no l’han volgut fer públic, perquè són

un pacte dèbil, perquè no ha concretat, perquè no ens ha dit què

ens costaran a les butxaques dels ciutadans i les ciutadanes de

les Illes Balears els seus somnis de ser presidenta de Govern.

Perquè ja ho hem viscut, perquè vostè vol aplicar les mateixes

receptes del passat, tornar crear molta administració pública,

tornar crear llocs de feina del sector públic, tornar crear

organismes, entitats, empreses públiques. I ja sabem com va

acabar i no hi volem tornar passar. Però sobretot perquè avui el

que vostè ens demana amb aquesta manca de transparència i

concreció, és un acte de fe i des del Partit Popular no feim actes

de fe.

Però li torn repetir, des del respecte que em mereix la seva

figura de futura presidenta, li torn oferir per a quan ho necessiti,

per a quan els que avui la votaran la deixin amb l’aigua fins en

el coll, els 20 vots moderats, centrats i amb seny del Grup

Popular. Nosaltres hi serem sempre per sumar, per mirar

endavant, mai per fer una passa enrere, conscients dels errors

del passat, dels nostres i dels seus, i perquè no es tornin repetir

mai, perquè els ciutadans no s’ho mereixen. 

Sra. Armengol, futura presidenta del Govern, li desig

sincerament sort, encerts i molts d’èxits, perquè els seus èxits

seran també els èxits dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta

comunitat, però com deia Calderón de la Barca: desperti,

porque los sueños, sueños son.

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Bé, entenc, Sra. Prohens, que té una situació difícil i ha de

fer un discurs de por per dir alguna cosa; bé idò, no es

preocupi, nosaltres estam ilAlusionats, amb emoció, amb ganes

i amb força i amb valentia per fer allò possible que varen dir

clarament els ciutadans dia 24 de maig. Vostè pot entendre la

democràcia com vulgui, no l’entén com jo, això ho he

comprovat, no l’entén com jo i com crec que molta de gent

d’aquesta cambra i molta altra que ens està escoltat.

Miri, el Govern estarà controlat pel Parlament de les Illes

Balears, no es preocupi, per a tothom del Parlament de les Illes

Balears, fins i tot pel meu grup parlamentari que no vull que
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sigui un grup que acoti el cap, sinó que vull que sigui un grup

que vigili i que controli el Govern perquè això és la

democràcia. La democràcia no és tenir diputats aquí asseguts

que vénen i diuen el que vol sentir el govern de torn, que

passen les preguntes parlamentàries per escrit a qui ha de llegir

les preguntes al Govern, això era el que feien vostès i per això

no coincidim.

Aquest parlament ha d’esdevenir la casa del poble. Sí. Ha

d’esdevenir un òrgan de debat, un lloc de debat i la

representació de la pluralitat democràtica que hi ha en aquesta

comunitat autònoma perquè nosaltres som representants dels

ciutadans i les ciutadanes i no ho hem d’oblidar mai, i per això

jo avui he volgut començar fent un debat on contest grup

parlamentari per grup parlamentari, cosa que no he pogut fer

mai quan ha governat el Partit Popular i ho he volgut fer no

només per respecte a vostès, que els en tenc i molt, sinó per

respecte als ciutadans que hi ha rere de cadascuna de les

persones que asseuen en aquest hemicicle parlamentari perquè

això és la democràcia i els ciutadans dia 24 de maig varen... i

varen dipositar el seu vot a les urnes, els que varen voler i, sap

què em sap greu?, que n’hi va haver molts que no varen

participar i aquesta és una feina que tenim conjuntament tots

per engrescar la ciutadania que d’aquí a quatre anys sí que hi

participi, perquè s’hagin vist representats pels seus

representants, perquè hagin vist que la política s’ha de fer d’una

altra manera i es pot fer d’una altra manera, perquè siguem

capaços aquests quatre anys d’engrescar la gent a creure que

aquí parlam del bé comú, del bé de tots. Això és el que jo vull

fer i és el que volem fer, aquests que hem pactat un programa

de govern i no es preocupi que el programa de govern serà

públic i el tendrà tothom. 

En aquest moment, Sra. Prohens, perquè ho entengui bé,

m’estic examinant jo com a candidata a la Presidència del

Govern i li estic explicant jo el programa de govern que vull

aplicar, i no es preocupi que està molt concretat i està molt

parlat i està molt discutit i allà on hem fer hores els companys

del Partit Socialista, de MÉS per Mallorca, de MÉS per

Menorca i Podem és parlant de les polítiques, que li he

esbossat, però no es preocupi, nosaltres no pecarem del que han

pecat vostès, serà públic, el tendran i el podran discutir, és clar

que sí, avui estam discutint la meva investidura, Sra. Prohens,

i després farem un govern.

I què és més eficient?,què és més eficient?, un govern amb

gent capaç, amb gent valenta, amb gent amb empenta, amb gent

preparada per tirar endavant o trobar governs on tenim tres

consellers d’Educació, tres de Sanitat, tres d’Administracions

Públiques, dos de Turisme, que és el que ens ha succeït? Això

és el que no volem, això és el que no farem; això és el no

farem.

Jo, si fos vostè en lloc de fer-me preguntes a mi de com és

que hem aconseguit un acord parlamentari tan ampli des de

formacions polítiques que vostè entén tan diferents, però bé,

això no ho discutiré perquè això és subjectiu seu, en lloc de

demanar-nos a nosaltres com som capaços d’asseure’ns i

d’entendre’ns, per què no es demanen a vostès per què no són

capaços d’asseure’s i d’entendre’s amb ningú? Crec que és una

pregunta molt més important a fer...

(Alguns aplaudiments)

Aquesta és la pregunta que han de respondre i tenim ilAlusió

i tenim ganes de canviar les coses. Vostè diu “no ho hem de

canviar tot”. Jo he tengut l’honor de governar una institució

com el Consell Insular de Mallorca, en aquest escó, en aquell,

no m’hi he assegut mai, serà la primera vegada i ara em sent

preparada per ser-hi i crec que a un polític se li ha de demanar

que estigui preparat per poder governar una comunitat

autònoma en una situació tan difícil com la que tenim

econòmicament i socialment parlant.

I sí, ho faré amb honor i amb orgull i servint al poble i

escoltant i sabent rectificar i estenent la mà al diàleg a tothom

i... vostè ens podrà dir que hem estat poc concrets i jo li he fet

preguntes molt concretes, molt concretes, perquè si nosaltres

demanam “escoltau, necessitam acords importants”, vostè m’ha

dit “molt”, perquè de la seva rèplica el que he entès a més que...

en fi, intenta fer por no sé de què, el que entenc és que no creu

el nostre programa de govern perquè no entén d’on traurem els

recursos econòmics, això he entès. Jo crec que he estat molt

clara, crec que he estat molt clara, nosaltres -i ho vaig dir ahir-

farem una política impositiva diferent, amb les competències

pròpies que tenim, és clar que sí, pagarà més qui més té, sí,

posarem més progressivitat en segons quins imposts, sí, i farem

un pla contra el frau fiscal, que n’hi ha molt en aquesta

comunitat autònoma i amb els imposts autonòmics n’hi ha molt,

hi ha molt a recaptar, sí, i farem noves figures impositives que

recaptaran, és clar, és clar, recaptarem i tendrem més recursos

i per això podrem disposar de més recursos per fer polítiques

que creiem que van per al bé comú de la ciutadania i ho hem

explicat.

I necessitam sense cap dubte, perquè això és un..., nosaltres

som una comunitat autònoma, part d’un estat que encara té un

problema de centralització difícil, necessitam que evidentment

el Govern d’Espanya faci justícia amb els ciutadans de les Illes

Balears. És difícil d’entendre això? És que em sembla que és

molt fàcil i jo he demanat dues coses molt clares: en aquests

moments, no demà ni passat demà en temps figurat, no, no,

demà, en 24 hores hi ha un consell de Política Fiscal i

Financera a Madrid, que ens convoca el Govern d’Espanya, els

convoca el Govern d’Espanya, què faran?, què faran?, això és

el que jo li deman perquè això és l’important a saber perquè

demà es discutirà el sostre de despesa que ens deixen fer a les

comunitats autònomes i si és veritat, com diu el Partit Popular,

que l’economia va bé i que els ingressos a l’Estat s’han

multiplicat, per què no ens donen més marge a les comunitats

autònomes que hem d’invertir més en educació, en salut i en

política social?, és fonamental. Aquesta és la pregunta: amb qui

estarà el Partit Popular?, acotant el cap com ha fet quatre anys

davant Rajoy o amb el poble? Aquesta és la pregunta, aquesta

és la pregunta.

Després em diu del règim especial, no m’ha contestat, què

faran? Jo li he demanat al president Bauzá..., quantes vegades?,

durant aquesta campanya electoral, vostès l’han tramitat

d’amagat; nosaltres hem fet una aposta clara, hi ha un text, que

no vull que sigui aquest text, jo vull que sigui un text pactat

entre tothom, però el que no vull és que ens tanquin la porta

que l’Estat compensi els desavantatges que té la insularitat i és

el que està a punt de fer el Govern d’Espanya. Li deman que,
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si de veritat volen fer feina per a aquestes illes, facin això

possible, aturin aquesta tramitació i deixin-nos el marge

democràtic que ens han donat les urnes, al nou govern que

començarà a caminar, per negociar amb el Govern d’Espanya

un règim especial que faci justícia a aquesta comunitat

autònoma, és tan difícil d’entendre? Si de veritat creuen en això

i creuen el que va votar la gent dia 24 de març, donin-nos

aquest marge, no a nosaltres, als ciutadans d’aquestes illes, si

no aconseguim més recursos de l’Estat per compensar la

insularitat, ja li ho he dit, els problemes seran molt greus.

I li afegesc un altre tema, tenim una llei educativa que tota

la comunitat educativa d’aquesta comunitat autònoma ha dit

que no vol. Nosaltres demanarem un consell sectorial

d’Educació a Espanya perquè aturin l’aplicació de la LOMQE,

on serà el Partit Popular?, amb la comunitat educativa o sotmès

al que digui el Partit Popular en l’àmbit nacional?, perquè és

clar, vostè avui m’ha fet un alAlegat que canviaran, però després

ha posat el retrovisor i ha continuat exactament immutable on

eren, exactament immutable, perquè, clar, quan vostès diuen

que hem de tenir en compte la ciutadania, que hem de tenir en

compte la gent, que els hem de tenir en compte a vostès, parlant

del diàleg... clar, durant quatre anys n’hi ha molts de ciutadans

d’aquestes illes que no s’han sentit representants per les seves

polítiques i per la seva forma de fer política i això ho varen dir

clar els ciutadans dia 24 de maig.

I acab amb el que li deia al principi, miri, Sra. Prohens,

nosaltres som un grup de gent, un grup de parlamentaris, un

grup de partits polítics que ens hem posat d’acord, sí, llegint el

resultat electoral de dia 24 de maig, per tirar endavant unes

noves polítiques en aquesta comunitat autònoma, en el fons i en

la forma. I en el fons i en la forma, evidentment, tendrem

discrepàncies, sense cap dubte amb vostès, ideològicament som

lluny, hi hem estat sempre, això no és cap novetat, això no em

preocupa, però volem comptar amb vostès en coses que són

urgents per a aquesta comunitat autònoma, les econòmiques són

urgentíssimes, i després també hi ha la forma de fer política que

necessita comptar que hi hagi una oposició rigorosa, valenta,

audaç, que vulgui controlar el Govern i que ho vulgui fer

possible. Tot això és el que per a mi ha de començar a caminar

aquesta nova forma de fer política.

Vostè m’ha dit que jo he decidit aliar-me amb la radicalitat

i que només vull fer possible els somnis, i li acabaré per

explicar el que jo entenc per radicalitat, li acabaré explicant

això. 

A mi m’ha semblat radical un govern que retiri 20.000

targetes sanitàries i que els deixi fora del sistema sanitari, a mi

m’ha semblat radical. A mi m’ha sembla radical que hi hagi

100.000 persones al carrer clamant que els escoltin i un

president que no els hagi volgut ni rebre cinc minuts. A mi

m’ha semblat radical que per anar a visitar els ciutadans

d’aquestes illes, que són pacífics, sempre s’hi hagi d’anar

acordonat de la Guàrdia Civil. A mi m’ha semblat radical que

mentre s’ajudava que uns guanyassin molts més recursos es

deixava que molta gent caigués en la pobresa, a mi això m’ha

semblat radical. 

I aquesta és una de les coses més importants per les quals jo

som en política, perquè jo vull lluitar per la igualtat i en contra

de les desigualtats viscudes i ho vull fer amb gent que ens

entenguem, que entenguem cap on ha d’anar aquesta comunitat

autònoma, que entenguem que s’ha de ser valent, que s’ha de

ser audaç, que tenim una oportunitat històrica de canviar coses

sabent que hi ha moltes coses molt ben fetes en aquestes illes,

per tothom, i ahir ho vaig dir, vaig fer un agraïment especial a

tota aquella gent que durant molts anys ha treballat per aquestes

illes. Jo no som de les que faré... ho tatxaré tot i començaré de

nou, no, no, el que està ben fet i el que funcioni, Sra. Prohens,

continuarà, sense cap dubte. Ara bé, ens han votat per fer una

política radicalment diferent, una forma de política radicalment

diferent i en el fons, i la volem fer des del diàleg i de l’acord,

amb tothom, amb els partits polítics, però d’una forma especial

amb les entitats socials, amb els agents sindicals, amb els

agents empresarials, amb tothom, amb la comunitat educativa,

amb la gent que defensa els drets i els serveis públics, amb

tothom. 

Aquesta serà la nostra forma de governar. Jo els convid que

s’hi sumin i els convid que facin aquesta feina pel bé dels

ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. No vull acabar sense

dir-li el que és urgent, demà necessitam posicions clares del

Partit Popular a les Illes Balears i a Espanya, ja que no ho han

volgut fer en quatre anys per primera vegada, ara, mirin pels

interessos de tothom.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam amb les intervencions. Té la paraula el Sr.

Alberto Jarabo, en representació del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra. Armengol,

que no la veig, ahir vostè va acabar el seu discurs amb paraules

del geni català Salvador Espriu, permeti’m començar avui amb

versos del nostre Bartomeu Rosselló-Pòrcel, el seu gran amic:

“Estic cansat de tu, domini fosc i tempestat de flama”, perquè

així se sent una gran part de la ciutadania, cansada de tot això,

de tot el que ha representat aquest parlament els darrers anys,

la manca de transparència, la corrupció, la manca d’eficiència,

el malbaratament dels diners públics; això -pensa la gent del

carrer- és el que ens han deixat els que tenien la majoria

absoluta i la malmenaven. 

“Estic cansat de tu” -deia Rosselló-, “no ens representen, no

nos representan”, cridaven els carrers i les places el 15M. Fa

quatre anys la gent va sortir al carrer, va sortir al carrer a dir

que no eren mercaderies en les mans de polítics i banquers,

nosaltres érem al carrer dient “Sí, se puede” i ara som al

Parlament de les Illes Balears dient, “Claro que se puede”. És

un honor ser en aquesta sala, és un honor per als nostres deu

parlamentaris representar el poble de les Illes. Hem vingut per

treballar per a la gent, no només per a uns pocs. 

S’està produint una veritable revolució democràtica que en

molt poc temps ha aconseguit irrompre en la vida institucional,
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un terreny que fins ara semblava gairebé vetat per als ciutadans

i les ciutadanes com nosaltres. Així, amb la voluntat ferma de

connectar les institucions i el carrer som avui aquí, per obrir les

portes i les finestres d’aquesta sala i de totes les sales d’aquest

edifici i de l’edifici del costat perquè l’aire es renovi i la

democràcia pugui respirar. 

La gent ens ha prestat el seu vot perquè està cansada que la

democràcia sigui una cosa desencisadora, avorrida, en la qual

es noti, però no massa, que existeixen òrgans de representació

i representants triats pel poble. 

El Partit Popular, i en concret el seu màxim representant,

exercint la seva tasca de majordoms dels grans senyors feudals,

ha anteposat els interessos dels seus i dels del seu entorn a les

necessitats de les majories socials, però es varen veure frenats

perquè els moviments socials, organitzats en grans marees de

dignitat, la marea verda, la marea blanca, la marea granat, la

marea blava, han fet pujar l’oceà i han desbordat les

expectatives d’un poder que semblava inamovible i intocable.

Es parla molt de canvi, però el canvi no és una majoria

silenciosa, ni una revolució del sentit comú ni un canvi sensat,

el canvi és la voluntat d’un poble que s’expressa ara a les

institucions, el canvi no és adjectivable, el canvi és canvi o no

és, no ens ha de preocupar fer por, hem d’anar molt en compte

amb el canvi segur, per a qui és segur el canvi? Les elits adoren

les revolucions que es limiten a canvis estètics, els rics no

necessiten el penediment. 

Nosaltres sabem que no hi haurà seguretat mentre les

famílies desnonades no recuperin la seva llar perduda i no ens

volem tranquilAlitzar mentre les feres ens arrenquen el nostre pa

i els nostres drets per repartir-se’ls com si fossin una altra de

les seves mercaderies. 

No som mercaderies, som persones i no aguantem més els

lladres. Si hem de posar per davant els interessos de la gent i

hem de canviar tot perquè tot canviï hem de mostrar un

compromís total amb la gent des de bon començament. La gent

està cansada del segrest de la paraula “canvi”, com diria

Rosselló-Pòrcel, “estic cansat de tu”.

A Podem creim amb la política, en una nova manera de fer

política, la classe política s’havia emancipat de la gent,

nosaltres som gent fent política i crèiem que aquesta només pot

recuperar la seva dignitat si la gent participa i veu que la seva

participació té sentit, la participació no pot ser un miratge, ha

de ser el funcionament normal.

Ahir, el Grup Parlamentari Podem Illes Balears va escoltar

el discurs d’investidura de la candidata a la Presidència del

Govern de les Illes Balears, la Sra. Francina Armengol, amb

una mescla d’esperança i escepticisme. Valoram positivament

el discurs d’ahir de Francina Armengol, ens consideram llavor

i part d’aquest discurs i ens sentim orgullosos d’haver generat

el marc d’idees en què es mouen els acords pel canvi. Tenim

esperança perquè algunes de les idees que vostè va exposar són

un signe d’un nou temps polític que marca un necessari

contrapunt a quatre anys de foscor, autoritarisme, insensibilitat

i arbitrarietat. 

Però a Podem volem ser exigents, no volem paraules, volem

fets, no podem desaprofitar aquesta oportunitat històrica de

recuperar la confiança en les institucions democràtiques, iniciar

un canvi de model productiu que ens situï en un autèntic i sòlid

camí de recuperació econòmica, sense miratges neoliberals i

amb sincera inquietud per protegir els més vulnerables, en

suma, per lluitar activament per disminuir les diferències de

riquesa i promoure la democràcia social amb alguna cosa més

que paraules.

Tot això sense oblidar la ineluctable necessitat de curar i

recuperar el nostre patrimoni cultural i el nostre patrimoni

natural, ambdós castigats per la rapacitat d’una avarícia

desmesurada i una ceguesa inculta que han assolat les nostres

illes fins fa no res. 

Els nostres deu diputats i diputades serem, per això, els

millors aliats a l’hora de complir amb el que hem pactat, i els

pitjors adversaris si aquest contracte amb la gent no es

compleix. Nosaltres no oblidarem mai allò que hem signat a

l’acord de governabilitat, no perquè sigui una promesa, sinó

perquè per a nosaltres és un compromís amb la gent. 

Els eixos principals dels acords pel canvi responen a una

situació sense precedents a la nostra democràcia. Abans de la

crisi ja es van obrir abismes de diferències de riquesa i es van

crear borses de pobresa tot generant una ficció de prosperitat

general, falsa, però capaç d’ennigular els enteniments. Ara

patim una situació d’emergència social que s’ha de combatre

amb mesures d’urgència, perquè sí que es pot, perquè es poden

dur a terme mesures econòmiques que beneficiïn la majoria

social i no la minoria que ens ha portat fins aquí; perquè

l’economia no és una ciència exacta, i com diu Yanis

Varoufakis, ministre de finances de Grècia, l’economia és

ideologia amb equacions i fórmules; no és una ciència exacta,

es pot fer de manera diferent, i això ho reconeixen grans

economistes. 

L’"austericidi" tan sols serveix per humiliar la gent i

beneficiar uns pocs. Sense igualtat no hi ha prosperitat.

L’"austericidi" i les retallades són la cara B de la corrupció.

Corrupció no és només Jaume Matas o Maria Antònia Munar,

corrupció és que l’1% de l’Estat tingui un 70% de la riquesa;

això no ho provoca una ciència exacta, ho provoca una fe, una

religió amb fórmules i equacions anomenada austeritat, una

ideologia que ha perdut la noció de la realitat. L’austeritat és el

gran espoli per part d’una minoria social cap una majoria que

veu com la seva creació de riquesa és desigualment repartida,

perquè a Balears els beneficis es privatitzen i les pèrdues se

socialitzen. S’ha d’acabar amb l’època de la gestió i el

repartiment de la misèria. L’emergència social demana

redistribució d’aquesta riquesa, un rescat ciutadà, millora dels

drets laborals i radicalitat democràtica; i per mantenir tot això

en el futur, una cura del medi ambient, tan malmès per

l’anterior govern: importava fems a una illa paradisíaca com la

nostra mentre els beneficis dels hotelers no deixaven de créixer

i els drets dels treballadors i les treballadores no deixaven de

baixar.

I des de Balears també hem de mirar a l’exterior, a la nostra

Mediterrània: el nostre suport al procés democràtic iniciat a

Tunísia i el nostre condol a les famílies de les víctimes dels
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atemptats de fa uns dies. Més enllà Grècia, amb el seu gran

poble, està donant una lliçó de dignitat i democràcia que no

podem oblidar en un moment com aquest; aplaudim des

d’aquesta tribuna la valenta decisió de l’executiu helAlè d’obrir

les urnes diumenge que ve perquè el poble grec voti si vol

seguir transitant per la via del sentit únic de l’asfixiant

austeritat del memoràndum de l’Eurogrup o si opta per una

sortida digna per a la majoria social grega. Gràcies, Grècia, per

recordar-nos quina és l’essència de la paraula democràcia,

justament el país que la va veure néixer; ens mantindrem al

vostre costat perquè volem dignitat i democràcia real per a tots

els pobles del sud d’Europa i per a tots els pobles del món.

I volem també fer una menció solidària des d’aquí al poble

de Gaza, bloquejat i ofegat des de fa ja massa temps, i que

sobreviu en una situació de constant violació dels seus drets

humans. Des de Podem Illes Balears condemnem l’atac que fa

sofrir fa tres dies la Flotilla de la Llibertat en mans de l’exèrcit

israelià en aigües internacionals quan es dirigia a trencar el

bloqueig que pateix la franja de Gaza.

I tornem a ca nostra. El canvi ha d’arribar a les diferents

illes per igual. La doble insularitat i la triple insularitat, les hem

de compensar. És inadmissible, i això també passava en el

temps del pacte de progrés, que quan un malalt s’ha de

desplaçar a Mallorca els familiars hagin d’avançar els doblers

per poder estar amb la persona que estimen; això s’acabarà

també, gràcies al fet que gran part del nostre programa s’ha

acceptat per part del PSIB i de MÉS. Tothom té dret a la salut,

al benestar, a l’alimentació, al vestit, a l’habitatge, a

l’assistència mèdica i als serveis socials necessaris, sigui d’on

sigui. No és una afirmació radical i revolucionària; per això

vàrem proposar una llei que paralitzi els desnonaments,

garanteixi el subministrament d’aigua i que sancioni les

empreses elèctriques poc transparents, amb directius que

guanyen una barbaritat mentre hi ha gent sense llum, directius,

per cert, que formen part tant del Partit Popular com del Partit

Socialista.

Tenim una visió, i no pensam que sigui un somni

irrealitzable: unes illes amb un turisme de tanta qualitat que no

necessiti continuar consumint territori, que no necessiti explotar

fins a rebentar de cansament els seus treballadors, i que no els

pagui amb doblers negres, que esdevengui motor d’altres

activitats econòmiques diversificades, que sigui la primera

passa d’una nova economia del coneixement, raonada i

sostenible, i que no ofegui sinó que potenciï l’oferta

complementària, perquè sense les nostres PIME i els nostres

autònoms no resoldrem seriosament i en benefici de tothom el

problema de l’atur; unes illes on habitants i turistes convisquin

i aprenguin uns dels altres, on els turistes aprofitin el nostre

patrimoni cultural per gaudir encara més, i nosaltres deixem de

veure’ls com a estranys i visitants que estan de pas. El turisme

continuarà sent la nostra principal font de riquesa, clar que sí,

però la imatge del nostre turisme ha de ser la del turisme de

qualitat no només econòmic sinó també humà: la del turisme

familiar, el cultural, l’esportiu, el mediambiental, el

gastronòmic..., un turisme sa que convisqui dins un urbanisme

sa, on la població local no sigui exclosa, i passar així del tot

inclòs al tothom inclòs. L’impost turístic, aplicat amb sentit,

comú ha de servir per millorar el nostre finançament i assolir

tots aquests reptes dels quals estam parlant.

Per a nosaltres un dels punts claus dels acords pel canvi és

el foment de noves indústries, que signifiquin un punt de

ruptura amb el model econòmic establert. Estem d’acord que

s’han de diversificar les inversions en els sectors productius, i

per això exigíem una conselleria exclusiva d’R+D+I, que

finalment ha estat vinculada a Turisme; entenem la

transversalitat de la innovació, però consideram que ha d’estar

al servei d’una nova economia que generi productes de més

valors afegit que els vinculats a un model turístic com l’actual,

que ens obliga a competir amb països menys desenvolupats, fet

que provoca la pèrdua de drets laborals i salarials als nostres

treballadors i treballadores. Necessitam competir amb països

més desenvolupats, hem d’arribar al seu nivell, i és en aquest

punt on la investigació i també la ciència juguen un paper

decisiu. Hem de crear pols industrials d’atracció del talent; per

això s’ha d’impulsar la feina dels clústers i les empreses que

ens permetin entrar a la fi dins la primera línia de la societat del

coneixement. Encara que alguns no ho sàpiguen, estem

capacitats per a això, hi ha molta gent altament capacitada per

fer-ho; s’han de llevar els obstacles i s’ha d’actuar amb valentia

i amb altesa de mires. Els nostres joves mereixen somniar amb

treballs no precaris, el turisme no pot ser el seu únic horitzó

laboral, no és ni vital ni econòmicament recomanable que sigui

així. 

Dins aquesta legislatura em sentiran parlar molt de

radicalitat democràtica. Per fer-la possible és fonamental una

informació veraç, assegurada des d’allò públic. La

radiotelevisió autonòmica no pot ser una eina dels partits sinó

dels ciutadans, que tenen el dret a ser informats amb criteris

únicament periodístics independents. Sí, la independència

periodística existeix, per si algú ho dubtava; l’espectador ha de

ser tractat com un individu intelAligent, sense ser infantilitzat,

posant en valor les seves aptituds i estimulant el seu pensament

crític. Tot això es pot fer sense oblidar l’entreteniment i fent

servir la llengua pròpia. D’altra banda aquest servei públic ha

d’entrar a la fi al segle XXI, on l’audiència de la radiotelevisió

pública no està només a la “tele” o a la ràdio, sinó en un model

de consum audiovisual obert a diferents suports i formats. El

sector audiovisual i també les indústries culturals han de ser

potenciades dins la diversificació del teixit productiu, això no

vol dir que hagi de ser subsidiari, sinó que ha de rebre l’estímul

suficient per a convertir-se en motor productiu, on els seus

professionals puguin créixer gràcies a projectes de qualitat,

amb capacitat de ser exportats.

Continuam parlant de radicalitat democràtica, respecte de

la qual serem exigents amb aquest Govern. Demanarem una

auditoria ciutadana del deute públic balear, que ascendeix, com

s’ha dit abans, a 8.400 milions d’euros, suposadament, podrien

ser més, la xifra podria ser notablement major efectivament,

perquè un altre dels compromisos ineludibles per a Podem, que

ahir no va ser citat el discurs de la Sra. Armengol, però sí que

està recollit a l’acord, es tracta d’un dels nostres pilars

programàtics, vinculat de manera total amb la transparència en

la gestió de la cosa pública i amb el compromís que tothom

pugui saber en què s’han gastat i en què es gastaran els diners

que són de tots i totes. 

La iniciativa d’impulsar-la en la pràctica per determinar

quina part del deute és ilAlegítima, quina és odiosa, quina és

ilAlegal, producte del frau fiscal o d’evasió d’impostos i quina
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socialment insostenible. Encara que l’auditoria no té a priori un

paper vinculant, s’espera que serveixi de diagnòstic i correctiu

democràtic sobre la manera de fer la gestió dels diners públics.

Auditar el milionari deute de Balears suposa revisar els

contractes, qui els ha signat, per què, avaluar els sobrecostos,

les fugides de capital i la propietat dels interessos del deute. Per

descomptat, el resultat anirà lligat a l’exigència de

responsabilitats, pels llits legals que correspongui, per a l’ús

fraudulent dels diners públics. La seva activitat serà compatible

amb l’auditoria externa de la Sindicatura de Comptes,

facilitadora del seu treball, a més de plenament compatible amb

la intervenció i inspecció dels serveis, que no veuran alterades

les seves funcions.

L’auditoria ciutadana del deute balear anirà lligada a

l’oficina anticorrupció, però ha de comptar amb la participació

de la ciutadania. Tindrà com a missió l’elaboració d’auditories

anuals de naturalesa comptable, financeres i jurídiques, dels

diferents departaments o conselleries i entitats del Govern

balear, per a la rendició independent del seu treball al nostre

parlament.

Sra. Armengol, li demanem que agiliti la creació de l’escó

60. Volem que la ciutadania pugui venir a parlar al Parlament.

Sembla paradoxal que fins ara no puguin fer-ho. Demanam

l’articulació d’eines creatives, telemàtiques i presencials, per tal

que el Parlament arribi efectivament, a la gent i que aquesta

pugui participar en els plens. Hi ha tanta feina a fer en aquest

sentit. Per exemple que la gent pugui venir a la biblioteca de

Parlament i per això és necessari que sàpiguen que existeix. 

Volem que les dades econòmiques dels càrrecs públics

siguin públiques, que tothom les pugui consultar. És essencial

que els ciutadans sàpiguen que els seus doblers no s’estan

malbaratant i fer-ho públic permet aquesta vigilància. En

anteriors legislatures es va parlar de l’eliminació del

complement 33, però encara existeix i cada vegada hi haurà

més alts càrrecs amb dret a cobrar-ho. És a dir, a continuar

cobrant tota la vida per una feina que ja no estan fent.

Acceptem que quan es fa una feina de responsabilitat el sou

sigui elevat, però això no pot ser per sempre. Quan l’alt càrrec

torni a la seva feina anterior dins el servei públic, ha de cobrar

pel que fa, no pel que va fer. Això s’ha de possibilitar dins

aquesta legislatura. Li preg que no ho deixi passar, tot i que

segur que trobarà l’oposició d’aquells que no hi estan

interessats.

A la fi sembla que s’aconseguirà reduir el sou dels membres

de la Mesa. Ha costat! Malgrat que aquest és un dels grans

acords programàtics, hem trobat més oposició de la que

esperàvem. Em deman si és que no arriben vostès a final de

mes, imaginin-se la gent que cobra només el salari mínim!

Sra. Armengol, en el seu discurs no va mencionar la Llei de

la memòria històrica i la Llei de fosses. Consideram aquest un

punt important que s’ha d’assolir en aquesta legislatura. Sabem

que vostè és sensible a tornar la dignitat a les famílies

humiliades durant i després dels anys de la repressió. És ben

hora de tancar definitivament aquesta ferida, hi ha moltes

mesures que podem prendre des d’aquí, que ens reconciliarien

amb la nostra història i que ens deixarien un camí més net, cap

un futur sense oblits.

Vostè ahir va fer diverses alAlusions a la seva condició de

dona i al seu compromís amb la igualtat entre homes i dones.

És molt important que la Presidència del Govern de les Illes

estigui en mans d’algú que es pren aquest assumpte molt de

debò, perquè l’equitat de gènere no pot esperar ni un minut més

i únicament ho aconseguirem fent de les polítiques de gènere

alguna cosa transversal, que afecti a tots i cadascun dels òrgans

de govern d’aquestes illes, totes i cada una de les persones que

posseeixen càrrecs, totes les que tenen al seu càrrec, tots els

espais de la vida política, per des d’ella donar exemple. Cal fer

que les polítiques d’igualtat impregnin l’educació, la sanitat, el

món del treball, tots els àmbits de la nostra societat. Ha estat

vergonyosa la reculada viscuda en la passada legislatura quant

a equitat entre homes i dones. L’increment de la violència

masclista i la negació de recursos per palAliar aquesta forma

vergonyosa de violència que acaba amb la vida de tantes dones.

No podem permetre’ns que tornin els temps en els quals la vida

era a l’esfera privada, ofegada per l’opressió patriarcal i els

espais públics eren exclusius per a homes. La igualtat real ha de

guiar l’acció política d’aquest govern de canvi.

Serem exigents també amb el respecte i el foment de la

sanitat i l’educació públiques, controlant que no hi hagi

transferència de doblers públics per finançar la sanitat i

l’educació privades. A l’ombra de la bombolla dels drets,

alimentada amb les retallades dels darrers anys, han prosperat

moltes iniciatives empresarials que, tot i que són respectables,

cerquen un benefici aprofitant-se de les mancances produïdes

interessadament dins la sanitat i l’educació pública. Vigilarem

amb cura que aquesta bombolla i les expectatives que havia

generat desapareguin. La sanitat i l’educació no són un negoci.

Ahir, Sra. Armengol, convidava vostè el món educatiu al

Consolat de la Mar. Donava entendre que volia pacificar els

docents, iniciar el necessari diàleg, hi estam completament

d’acord. Però no es tracta només de pacificar els docents, hem

d’augmentar les plantilles, baixar les ràtios, millorar les

infraestructures i controlar els diners que se’n van a escoles

privades i concertades. Hem d’evitar que es posi en marxa la

LOMQE, llei que promou la desigualtat i la competitivitat entre

els nostres infants.

Hem arribat a un acord PSIB, Podem i MÉS, amb el qual

estam moderadament satisfets, però m’haurà de permetre

expressar reserves. La formació política que vostè representa

està massa lligada a una manera de fer, fonamentada en

aparences més que en fets. Tant el PSOE a nivell de l’Estat,

com el PSIB a nivell de Balears han tengut i han desaprofitat

massa oportunitats per verificar profunds canvis socials que

finalment no han passat de la superficialitat cosmètica. La gent

n’està farta que les coses pareixin, nosaltres hem vengut a

representar les persones que volen que les coses siguin. En

efecte, no volem que el nou govern pareixi transparent, eficaç,

honrat, transformador, no servil amb els poders fàctics, al

servei del poble i de la justícia social i sensible amb el medi

ambient. Volem que ho sigui, així de simple! 

Si em permet que sigui del tot sincer, som aquí per parlar

amb sinceritat, no ho troba, Sra. Armengol? Alguna de les

actituds avantatjoses i massa interessades per repartir-se el

poder que tant el seu grup com el que l’acompanyarà el govern,

el Grup MÉS, durant el procés negociador a tres bandes de les
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darreres setmanes, no ens ajuda a tranquilAlitzar-nos. Per això

li oferim una mà estesa, amb lleialtat per fer possible el canvi

polític que tant necessita la societat balear. Tendrà el nostre

suport mentre el seu govern compleixi els acords programàtics

que hem pactat entre les forces polítiques d’esquerra d’aquesta

cambra amb tant d’esforç, li ho ben assegur. Però no s’enganyi,

Podem Illes Balears entén perfectament el significat de la

divisió de poders, una mà estesa no és ni molt manco un xec en

blanc, aquest parlament no tornarà ser un espai estèril on un

govern massa poderós troba la complaença d’uns diputats

acomodats o la protesta més simbòlica que real d’una oposició

impotent.

Li record que el parlamentarisme ben entès implica una

atenció dinàmica i permanent entre el poder executiu i el

legislatiu, una atenció no sempre còmoda, però sempre

profitosa per a la ciutadania, únic jutge de la nostra acció

política, i li aconsello, a vostè i als seus consellers, que arribin

a aquesta cambra cada dimarts amb els deures fets per a la

sessió de control perquè el nostre suport parlamentari a la seva

investidura i a la seva acció de govern no serà incompatible

amb el control més estricte dels seus actes i les sessions dels

dimarts mai més seran rutinàries.

Els projectes ètics i colAlectius -i així entenem nosaltres la

política- impliquen estar sempre en guàrdia. El poble de les

Illes Balears ha de sentir en mirar cap aquest parlament allò que

mai abans no havia sentit de tot cor: orgull. Això és

responsabilitat de tots els diputats i diputades, els preg a tots

que colAlaborin per fer-ho possible.

No ens conformam amb l’orgull, volem fets reals, volem la

seguretat que el seu destí és a les mans dels seus representants

democràticament elegits, no de foscos poders que dicten les

seves regles només al servei dels de sempre.

Si vostè i el seu govern troben el valor per governar per a

tothom, farem camí plegats, però si no saben, no volen o no

podem rompre les xarxes clientelistes que comprometen

l’honor de les persones que fan política, els pressupostos

públics i la prosperitat colAlectiva, aleshores no descarti cap

escenari d’oposició de la nostra part, arribarem on sigui

necessari per tal de salvar la democràcia social, per assegurar

unes institucions transparents i al servei de tothom, per tornar

la dignitat a la paraula “política”, perquè quan els ciutadans

sentin parlar de la democràcia tenguin l’orgull de sentir que

s’està parlant d’una cosa que els pertany i no d’una cosa

segrestada en mans de corruptes i d’incompetents.

Una darrera petició, si m’ho permet. Com a màxima

detentora del poder executiu tengui la grandesa que els ha

mancat a massa dels seus predecessors, no li deman en nom del

meu grup parlamentari, ni del meu partit polític, li deman en

nom de tots els homes i les dones que vivim en aquesta terra.

Sigui gran, li ho preg.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jarabo, primer de tot

m’agradaria públicament agrair l’esforç que ha fet el Grup

Parlamentari Podem i el partit al qual vostès representen, un

partit nou, en una situació política també nova i en un nou

temps que s’obre a caminar en aquesta comunitat autònoma,

després d’un resultat electoral molt bo per al seu partit polític

dia 24 de maig, que efectivament els ha atorgat aquesta

confiança que representa al final deu escons en aquest

parlament de les Illes Balears. 

Per tant, gràcies per haver fet possible aquest acord de

governabilitat en el qual som molt conscients que comença, els

ho deia abans, un temps nou, una nova forma de fer política en

el fons i en les formes, que començarà a caminar un govern en

minoria, que vull tornar fer públic que a mi m’hagués agradat

que fos un govern de totes les parts polítiques que han firmat

aquest acord de governabilitat, però jo faig una valoració molt

positiva del debat que hem pogut tenir, dels acords als quals

hem pogut arribar i de l’estabilitat que es pot donar a un govern

que començarà a caminar evidentment des del compromís que

els acords es van complint. I aquest és tant el meu plantejament

com sens dubte també els dels altres partits polítics signants

d’aquest pacte de govern.

Compartesc amb vostè que hi ha un nou camí que s’ha

d’obrir en aquesta comunitat autònoma, després discutirem una

mica de quin canvi, però crec que efectivament s’ha d’obrir un

nou camí i que veníem d’una situació molt dificultosa, de molta

llunyania i molt de sentiment de llunyania dels ciutadans amb

les institucions i amb la política, i aquest és un tema que a mi

em preocupa moltíssim; sé que compartim aquesta preocupació

que... ho he dit en moltes ocasions, que els ciutadans se sentin

tan lluny i que decidissin fins i tot dia 24 de maig participar

molt menys del que estic convençuda que a tots ens hagués

agradat perquè això forma part també de la seguretat que tens,

que sents... que pots representar molt millor la gent que ha

participat.

Vostè ens explicava que seran exigents, i jo li deman que ho

siguin, jo li deman que ho siguin, crec que és bo que una part

important del que han dit els ciutadans dia 24 de maig, igual

que abans ho plantejava al Partit Popular, és que la política ha

de canviar i perquè canviï evidentment s’ha de ser molt més

exigent i molt més controlable per part dels grups polítics, per

part de la ciutadania del govern que comenci a caminar.

I a més també li deman que si ens allunyam d’allò

compromès ens avisin, que la mà està estesa per parlar-ne

abans, durant i després; nosaltres volem complir la paraula

donada i , efectivament, un dels plantejaments que hem fet, no

només amb l’acord de governabilitat, sinó el nostre

plantejament com a Partit Socialista, en aquest cas li parl,

durant la campanya electoral és que som molt conscients del

que ha succeït durant aquests anys, som molt conscients que les

polítiques d’austeritat han estat duríssimes i han creat

desigualtats enormes entre la ciutadania i que han passat en un
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escenari on l’economia a lloc d’estar al servei del poble sembla

més que està al mateix servei de qui l’interessa i que, per tant,

hem de fer canvis profunds, però canvis segurs, perquè es

consolidin aquests canvis i per això nosaltres demanam

seguretat en els canvis.

I per posar economia al servei de les persones en aquestes

illes i amb les competències, que en tenim, evidentment hem de

fer possible... i la meva forma de fer política és des del diàleg

i des de l’acord, i deia no només entre formacions polítiques,

també amb la ciutadania, amb els empresaris, amb tots, de tots

els sectors, des dels empresaris que fan feina al món cultural,

al mediambiental, als que tenen un petit comerç, als que tenen

moltes companyies hoteleres i que són grans empresaris

d’aquesta comunitat autònoma, als que tenen una petita

indústria o que tenen una indústria agroalimentària, als pagesos

que es fan cura dels 80% del nostre territori, a tots i també als

treballadors i també als sindicats que també tornaran entrar al

Consolat de la Mar.

I quina és la idea que crec que hem pogut dissenyar

conjuntament?, fer aquest pacte social per a l’ocupació i la

competitivitat, des de parlar-ho amb tothom i des d’acordar

precisament aquelles mesures polítiques i econòmiques que

s’han de dur a terme per poder redistribuir millor la riquesa que

es genera en aquestes illes.

Ahir ho explicava, és molt trist tenir una societat on no pot

generar riquesa, és pobre, les seves institucions són pobres, és

trist, però la nostra comunitat autònoma té una dualitat enorme,

és una comunitat autònoma capaç de generar molta riquesa,

però la redistribuïm molt malament i tenim unes institucions

molt pobres i, per tant, des d’un govern d’esquerres, des d’un

govern progressista, des d’un acord progressista de cap manera

no es pot continuar entenent aquesta forma de viure.

I això necessitarà de molt d’acord i molt de diàleg i

necessitarà de polítiques clares i apostar -com vostè explicava

molt bé- per sectors econòmics punters, per l’economia del

coneixement, sense oblidar tampoc, evidentment, que som una

economia molt lligada al món turístic i al sector serveis i que és

fonamental per a nosaltres i que necessitam més compromís

d’allargar temporada turística, necessitam que els treballadors

no cotitzin cinc mesos o quatre perquè després passen un

hivern duríssim i no arriben a final de mes, perquè necessitam

repartir molt més la riquesa que es crea amb un model turístic

com el nostre, però l’hem de fer de molta més qualitat i l’hem

de fer molt més sostenible i sostingut al temps i crec que amb

això podem també arribar a acords amb els empresaris

d’aquesta comunitat autònoma i crec que són fonamentals

també -com deia- apostes per diversificar aquesta economia

turística, i jo no vull, com crec que vostè tampoc no vol ni crec

que cap diputat d’aquesta cambra, que ens trobem en una

situació que hi hagi treballadors pobres, perquè la situació a la

qual ens ha dut la normativa laboral que ha fet el Partit Popular

aquí i a nivell d’Espanya és que hi ha molta gent que

aconsegueix tenir un petit contracte laboral, aleshores

desapareix de la llista del SOIB, per tant tenim un aturat menys,

però tenim un pobre més. I aquesta és una realitat terrible.

Amb això haurem de fer mesures públiques clares, nosaltres

apostam pel SOIB com a una agència d’intermediació laboral

potent, amb un pressupost potent per poder fer polítiques

actives d’ocupació que han estat les grans obligades durant

aquesta legislatura. I apostam de forma clara perquè es faci

front a dos sectors que són els més perjudicats: els majors de 45

anys i les persones joves les quals tenen molt poca esperança de

futur en aquesta comunitat autònoma.

I apostam també perquè hi hagi un pla clar contra

l’explotació laboral, que succeeix a tantíssimes empreses

d’aquestes Illes i que cau sobre l’esquena de moltíssims

ciutadans i ciutadanes, de molts treballadors els quals, com els

deia, han pogut aconseguir aquell petit contracte laboral, que

no arriben a final de mes i que, a més, els fan fer hores

extraordinàries que no es paguen, i que se simplificaria una

gran situació si això suposàs que es poguessin fer nous llocs de

treball amb més garanties i més estabilitat per al propi

treballador.

I jo som de les que pens que hem de fer, des de la seguretat

jurídica, des d’acomplir la legalitat, des de tot allò públic que

es pugui fer perquè aquí els autònoms, els emprenedors, els

petits i mitjans empresaris, els grans empresaris, tothom pugui

crear riquesa i tothom pugui generar riquesa i que, per tant,

això augmenti la contractació.

I jo crec que una de les grans apostes clares és que la classe

mitja s’ha d’ampliar en aquesta comunitat autònoma, hem

tengut una legislatura on la classe mitja desapareix i la gent de

cada vegada té menys recursos; bé, idò, allò que garanteix

estabilitat com a societat és que puguem garantir als ciutadans

que neixin a una casa rica o neixin a una casa pobre,

independentment de la sortida que té cadascú, el poder públic

pugui garantir que hi hagi igualtat d’oportunitats a l’hora de

començar a caminar i que l’esforç a la vida et pugui garantir

poder arribar a les quotes que un pugui o vulgui. I crec que això

és fonamental i això amplia classe mitja i això, per tant,

garanteix estabilitat de país i garanteix estabilitat social i

garanteix cohesió social, que és tan necessari.

Jo no som de les que pens que des del poder públic s’hagi

de primar perquè el gran tengui més i els mitjans i els petits

tenguin menys, que crec que és, desgraciadament, el que ens

succeeix no només a Espanya, sinó que ha succeït també

clarament amb les polítiques europees que s’han dut a terme

durant les darreres èpoques.

Parlava vostè d’una forma extensa de tot allò que fa

referència a la radicalitat democràtica i tengui clar que,

efectivament, aquesta és una de les apostes clares del nou

govern que ha de començar a caminar, no del nou govern, de la

nova legislatura que ha de començar a caminar a partir de ja. I

una cosa amb la qual coincidim molt és amb la ràdio i televisió

pública. N’hem parlat molt i jo som molt conscient que el que

ha succeït en aquesta legislatura amb la ràdio i televisió pública

és un mal són. A mi encara de vegades em sorprèn pensar que

ha succeït que un conseller de Presidència del Govern ha estat

el director general de la Radiotelevisió pública de les Illes

Balears, això ho diu tot, i per tant diu tot del que ha succeït i

del que no pot tornar a succeir mai més.

Miri, jo li puc garantir el que jo pens i el que hem pactat i

que vostè coneix prou bé: vaig tenir l’honor de ser presidenta
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del Consell de Mallorca i de tirar endavant una televisió

pública que en aquell moment hi havia, EMA, i la meva aposta

va ser molt clara, una direcció absolutament independent i que

pogués garantir un servei públic i és informació veraç, plural i

objectiva; servei públic als ciutadans, per tant tractar aquells

temes que són fonamentals per a la ciutadania; plantejament de

normalització lingüística, i aquí afegesc en el cas d’IB3,

cohesió de comunitat autònoma. Nosaltres som una comunitat

autònoma pluriinsular que necessitam juntar-nos més i una de

les qüestions que ens pot unir, evidentment, és el mitjà de

comunicació públic, perquè tothom se sent mallorquí,

menorquí, eivissenc i formenterer i està molt bé, però

necessitam també ajuntar arrels comunes entre tots i totes.

Quant al nivell 33, vostè ho sap, ho tenim acordat i aquesta

serà la posició del Govern, nosaltres ho hem plantejat durant

tota la legislatura passada, desgraciadament el Partit Popular no

ho va veure bé quan teníem la possibilitat de poder-ho

gestionar.

I quant a l’auditoria del deute, és el que tenim acordat: jo

vull recordar que sempre es fan auditories, però que en aquest

crec que li hem de donar el plus que vostès demanen de la

participació, de la transparència i de l’explicació pública de què

passa amb el deute públic d’aquesta comunitat autònoma.

També dir, com vostès saben, que els deutes s’han de pagar i

que amb això del deute ja afegesc: l’Estat ens ha de pagar el

deute que té amb nosaltres, perquè si no difícilment podrem

conjugar tot allò que volem fer i que crec que es necessita per

part de la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma.

La llei de memòria històrica, té raó, no la vaig mencionar i

hi estic absolutament d’acord, de fet jo som també ferma

defensora i crec que un poble que no fa justícia al seu passat

difícilment pot tenir un futur que sigui positiu, crec que tendrà

un futur obscur qui no reconeix d’on ve, qui no sap entendre

d’on ve difícilment pot plantejar un futur com a poble.

En tot allò que vostè ha fet referència a totes les polítiques

socials acordades hi estic absolutament d’acord, només amb el

plantejament que quan nosaltres parlam de l’educació pública

d’aquesta comunitat autònoma fem referència, evidentment, a

l’educació sostinguda amb fons públics, que té un estatus

específic en aquesta comunitat autònoma i que té raó vostè,

després haurem de fer un plantejament, per exemple, seriós

respecte de les infraestructures educatives, aquestes sí, les

públiques que tenen unes mancances superiors i sobre les quals

s’haurà de fer més esment per part del Govern de les Illes

Balears. I evidentment, després hi ha altres tipus d’escoles les

quals, per exemple, nosaltres som partidaris de llevar el concert

a la de l’Opus Dei que segrega infants, nins de les nines, per

tant això també ho vull fer públic, perquè crec que també és

important.

Quant a allò que parlava de les polítiques d’igualtat, de les

polítiques de sanitat, de les polítiques que fan referència al

rescat de la ciutadania, absolutament d’acord que hi haurem de

posar moltíssim d’esforç i moltíssim d’esment.

I acab amb una qüestió que em sembla important,

l’estructura de comunitat autònoma a la qual vostè també feia

referència, és evident que tenim unes illes, quatre, i que per tant

hi ha quatre consells insulars que han de ser els òrgans de

govern i d’autogovern de cada una de les illes que per tant

també aquesta és la nostra prioritat i que entenem que

l’estructura institucional ha de fer front a l’estructura

sentimental i emocional d’aquestes Illes, i que, per tant, com els

deia abans, els sentiments són illencs i les estructures de govern

han de ser les dels consells insulars. I si volem fer comunitat

autònoma, sens dubte una aposta per la connectivitat entre illes

és absolutament fonamental.

Acabava vostè dient-nos que té reserves, que algunes

reserves hi ha. I és normal i és lògic i jo crec que hem de

començar a caminar junts i hem de començar a establir

confiances, i jo crec que això és important i és bo en política i

en democràcia que així sia. I és bo que anem creant aquestes

complicitats a mesura que tothom vagi fent seu aquest acord de

governabilitat i que per tant un govern que comenci a caminar

i que vostès vegin que acompleix allò que hem pogut pactar,

dialogar i consensuar conjuntament.

I ho vaig dir ahir, els ciutadans varen votar pluralitat

democràtica més que mai, hi ha set grups parlamentaris i per

tant hi ha un hemicicle molt més divers que en altres ocasions,

i jo crec que això és una riquesa de la democràcia, crec que és

bo i crec que això ens dóna possibilitats a tots també d’entendre

que la ciutadania ha demanat que hi ha d’haver acords, que hi

ha d’haver pactes, també que crec que demana que hi ha

d’haver estabilitat en els governs i que per tant s’han de fer les

polítiques garantint als ciutadans que les polítiques que es facin

els donin seguretat, en termes molt amplis, seguretat social,

seguretat en el seu treball, seguretat econòmica, seguretat en el

seu futur. Per això dependrà de tots nosaltres, evidentment, que

siguem capaços d’atendre aquestes complicitats pensant molt

poc en el partit polític al qual representam i pensant molt en els

ciutadans que son fora d’aquesta cambra i que esperen

moltíssim d’aquesta nova etapa que comença.

I així com algú podria entendre que és dolent el que vostè

ha dit, que no ens dóna un xec en blanc, jo li diré la meva

percepció: jo li agraesc, jo li agraesc, jo he fet oposició durant

quatre anys a un govern que ha fet de la prepotència i del no

escoltar la seva forma de fer i que ha tractat aquest parlament

com si fos una conselleria més del govern. Jo, com a persona

absolutament demòcrata i tenint molt clara la separació de

poder, ja ho he dit abans, no ho vull ni de vostès ni de cap altre

grup parlamentari, ni tampoc del meu, jo entenc que el

Parlament ha de ser el lloc del debat polític i jo vull presidir un

govern que vulgui retre comptes i jo vull retre comptes i jo vull

discutir, i si m’equivoc vull poder rectificar. I per tant jo vull

que hi hagi un debat sincer i seré entre els grups polítics i entre

la societat, entenc així la política, entenc així aquest nou temps

que comença. I jo li agraesc que no sigui un xec en blanc i li

agraesc que siguin exigents.

I li agraesc des de la mà estesa, entendre que junts hem de

començar a caminar pensant, repetesc, amb els ciutadans i

ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma. I efectivament, la

meva intenció i el meu interès és governar per a tothom i que

aquest Parlament esdevingui la casa de tothom i que per tant

estic convençuda que la Mesa i els grups parlamentaris, tots els

grups parlamentaris, faran possible les modificacions del

Reglament, la possibilitat de l’escó 60, tot allò que ha de fer
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possible que aquesta casa de veritat sigui absolutament

participativa, li puc garantir que el meu grup parlamentari hi

donarà suport.

I li puc garantir una altra cosa, des del Govern no hi haurà

interferència en el legislatiu, jo no vull governar ni a cop de

decret llei, ni vull, des del Consolat de la Mar, dir el que ha de

fer o ha de deixar de fer el Parlament de les Illes Balears. El

Parlament és plural, el Parlament representa el que han votat els

ciutadans, el Parlament ha de controlar el Govern, aquesta és la

democràcia, aquesta és la nova democràcia que nosaltres volem

aplicar, la nova forma de fer política que volem aplicar, i jo li

agrairé això i li agrairé que parlem, que dialoguem i que siguem

capaços d’arribar als acords que donin l’estabilitat i la seguretat

que necessiten els ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu del Grup Podem Illes Balears en

torn de rèplica, per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Bé, si vostès mantenen aquest

discurs hi estarem d’acord normalment, i ja ho havíem dit

abans, són les paraules les que s’han de convertir en fets. Els

dubtes que nosaltres tenim venen del moment en què han

d’arribar els fets i la primera discussió que hem tingut, podríem

dir, ha estat la discussió sobre la reducció de sous de la Mesa,

on hem comprovat que, malgrat es podia arribar fàcilment a un

acord de paraula, i fins i tot escrit, després arribar a aquest

acord era molt complicat. Nosaltres, evidentment, entenem que

hem de negociar, que no hi ha d’haver imposicions i que entre

els partits lògicament, els tres grups, hi ha d’haver tensions

lògiques dins una negociació, però sí que hem de tenir clar que

hi ha d’haver un criteri i un objectiu comú, si tenim clar el

diagnòstic que fem dels resultats electorals, això ho hem de dur

a terme als fets; i en aquesta qüestió la qual és dins el sentit

comú de la població, que hi havia uns sous desmesurats per

part dels membres de la Mesa, consideràvem que hauria

d’haver estat molt més fàcil arribar a aquests acords. I per tant,

s’han provocat unes tensions que jo consider que aquest temps

dedicat a aquests temes es podria dedicar, amb molta més

eficàcia i operativitat, a altres assumptes, per la qual cosa esper

de veres que no ens encallem en qüestions d’aquestes i que

passem a debatre temes de més profunditat.

En qualsevol cas, gràcies per l’acord a què crec que hem

arribat.

Després, comentàvem, quant a l’estabilitat. Hem de ser

clars, aquesta estabilitat dependrà de fins a quin punt es pugui

acomplir el programa acordat i sabem que hi ha moltes coses

que seran complexes que es puguin aprovar i sabem les

dificultats que hi ha per aconseguir un finançament just des de

l’Estat i també per crear un finançament just del repartiment

dels pressuposts anuals, els quals nosaltres ens hem

compromès, d’alguna manera, a aprovar si aquest acord

programàtic també es du a terme. Però aquesta estabilitat

dependrà d’una infinitud de qüestions també formals, i vostè ho

ha dit diverses vegades, i d’una qüestió de formes també dins

aquest acord programàtic i dins aquest acord entre els partits.

I les formes, ho hem de dir també clarament, a nosaltres ens

disgusten, hi ha una sensació, i ho dic clarament, dins el nostre

grup, que s’amaguen massa coses encara, i que diem

permanentment que hem de fer nova política i el que més

destaca, tant per part nostra o també el que més es destaca de

cara a la ciutadana, és que encara s’amaguen massa coses, i

crec que tots sabem de què parlam, amb la qual cosa

consideram que aquesta tasca de transparència que ens exigeix

la societat l’hem de dur a terme amb totes les conseqüències.

Exigència. Serem exigents, lògicament, i si vostè ens ho

demana, doncs crec que, lògicament, hem d’atendre aquesta

ordre, podríem dir, o aquesta petició, lògicament, ho sabem. I

ho podrem ser o ho podrem fer de dues maneres: d’una manera

serena, com vostè deia, podrem fer una exigència serena i

arribar a acords, etcètera, o podríem fer una exigència més

agressiva, podríem dir. No volem arribar a aquest punt i per

això serà molt important aquest diàleg, aquesta recerca del

consens, com vostè deia. I amb més sinceritat, crec jo, que falta

molta sinceritat a l’hora de fer política. Potser la política està

molt renyida amb la sinceritat, perquè tot és un joc permanent

d’intents d’arribar a victòries personals, partidistes, i nosaltres

consideram que aquestes victòries han de ser més colAlectives,

per beneficiar molta més gent. Crec que tots hem de donar

passes en aquest sentit.

Sí que li he d’agrair també aquesta obertura de portes que

vostè insisteix que ha de fer del Consolat de la Mar i nosaltres

estam convençuts que també s’ha de fer, d’això que també

haguéssim demanat la Presidència del Parlament, perquè

precisament també aquesta institució pogués ser un exemple

d’obertura. I en aquests dies, quan hem pogut parlar amb

treballadors d’aquesta casa, etcètera, ens comentaven el tancats

que se sentien o el distanciats que se sentien respecte del que hi

havia allà fora. I aquestes idees d’obrir les portes, per exemple,

de les sales, d’audiències de la Presidència del Parlament,

l’accés a la biblioteca, nosaltres ho farem i consideram que el

Consolat de la Mar també ha de tenir les seves portes obertes

permanentment per a tots aquests colAlectius, però també per a

molta més gent que consideram que ha de ser escoltada, d’aquí

la insistència també en l’esco 60, i hem d’usar aquestes

pantalles no només per posar xifres i temps, sinó que han

d’estar també dedicades, probablement, a què la participació

ciutadana pugui aparèixer aquí, i trobarem fórmules i les

proposarem també en aquesta cambra. Vostè també ens ha

insistit que entre tots hem de proposar idees innovadores i li

assegur que ho farem i aquí treballarem totalment plegats.

Cohesió. Imagín que entre els membres del Govern hi haurà

aquesta cohesió i nosaltres esperam incorporar-nos a aquesta

cohesió i entenem que hi ha d’haver una distància entre el

Govern i la nostra posició en què hem decidit nosaltres no

entrar en el Govern. Hem d’agrair a les dues forces la seva

insistència en què entràssim en aquest govern i nosaltres,

lògicament, aportarem el nostre coneixement i ho farem des
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d’aquí, que és una postura que és raonable i que intentarem que

sigui cohesionadora amb les polítiques que es puguin fer des

del Govern. I això es veurà també des de l’aprovació també de

les nostres propostes, nosaltres tenim la intenció de fer una

tasca en absolut estèril des d’aquesta cambra i proposarem

mesures des de fora d’aquest govern, les quals esperem que

també puguin ser no només escoltades, sinó aprovades i

debatudes amb profunditat.

Quant als serveis públics. Tenim molts dubtes respecte de

com s’exerciran aquests serveis públics, els quals han de ser

públics perquè han de ser per a tothom, i quan jo sent parlar

que l’educació ha de ser amb fons públics, tenc la sensació

sempre que hi ha un desviament de doblers que són de tots per

atendre necessitats que no són de tots. Quan parlam de

l’educació concertada, nosaltres tenim clar que l’educació ha

de ser pública i que la concertada només ha d’arribar, o ha

d’existir, allà on la pública no arribi, i serem molt exigents

quant al fet que s’han de cobrir totes les places possibles

mitjançant l’educació pública, i que directament dins el

batxillerat ja es podria fins i tot eliminar l’educació concertada,

amb la qual cosa serem molt insistents en aquesta idea perquè

sí que hi ha unes quantitats que consideram nosaltres que

d’alguna manera s’estan transferint quan es podrien realment

dirigir a un manteniment d’infraestructures d’escoles que

sabem que no estan en la millor de les situacions, i n’hi ha unes

quantes, a més, que duen molts d’anys insistint que s’han de no

només millorar aquestes infraestructures sinó eliminar alguns

dels materials amb què van ser construïdes. Hem de dedicar

molts més esforços a protegir aquesta escola pública, i

d’aquesta manera evitaríem que hi hagués una transferència

també d’alumnat cap a altres tipus d’escoles. 

Quant a la innovació, hem insistit molt també en aquesta

idea. Nosaltres consideram que els nostres joves, els que també

han marxat durant aquests darrers anys, haurien de tornar per

trobar llocs de feina que aquí no podrien trobar, i el

desenvolupament d’aquesta conselleria que exigíem d’R+D+I,

malgrat que ara pugui ser a Turisme crec que ha desenvolupar

per si mateixa també les possibilitats perquè tota aquesta

indústria de la innovació es pugui dur a terme d’una manera

real. Hi ha molts de professionals que ens han insistit durant els

darrers mesos que mai no havien estat visitats pels partits

polítics, que no els coneixien, gent que treballava per

Alemanya, per Holanda, per França, i que ningú no sabia de la

seva existència. Crec que aquest parlament i aquests diputats

han de sortir encara més al carrer per conèixer efectivament

quina és aquesta gent que està creant idees, que no tenen ressò

ni suport des de les institucions, malgrat que sí que arriben a

beneficis i ressò internacional amb desconeixement de les

institucions.

I per suposat, com bé sap vostè, jo vaig treballar per la

Televisió de Mallorca i és un model que lògicament nosaltres,

quan estava en el sector audiovisual, havíem admirat i

consideràvem que no s’havia d’haver tancat aquesta televisió

i que era un model que s’havia d’aprofitar, amb la qual cosa

aquest coneixement viscut crec que efectivament s’ha

d’aprofitar per crear un model de televisió autonòmica en els

termes que aquesta televisió de Mallorca va funcionar.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Armengol en torn de rèplica.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Per enllaçar allà on vostè acaba dels

sectors estratègics per intentar reajustar aquest model de

creixement econòmic i apostar d’una forma clara per

l’economia del coneixement, és un tema que jo compartesc

absolutament. És cert que hi ha hagut una dispersió de tots

aquells serveis del Govern i també de totes aquelles polítiques

que fan referència a recerca, desenvolupament i innovació; per

tant farem el plantejament de reunificar tots aquests serveis dins

una futura conselleria d’Innovació i Turisme, precisament per

donar mostra clara que aquesta política té un pes fonamental,

vol tenir un pes fonamental en aquesta nova legislatura que

començar. Certament és que o apostam per l’economia del

coneixement o el futur que puguem tenir serà molt pitjor del

que es mereixen els ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes,

els nostres joves i els nostres fills, i estic convençuda que tots,

i aquí crec que tots, volem deixar unes Illes Balears molt

millors de les que ens hem trobat, i que volem que els nostres

fills i els nostres néts puguin tenir oportunitats de viure molt

millor que nosaltres mateixos, i per tant reajustar el model

econòmic per a nosaltres també significa això, significa fer una

aposta clara per l’economia del coneixement, sense oblidar cap

dels sectors empresarials als quals vostè feia referència, però

tampoc sense oblidar la Universitat de les Illes Balears, que

crec que és una font també de coneixement, de recerca i de

transferència de coneixement fonamental en aquesta comunitat

autònoma, per la qual hem de fer una aposta estratègica, i per

tant també hem de treballar conjuntament.

És cert que tot aquest reajustament de model econòmic no

es fa ni des dels partits polítics ni des d’un govern, sinó que es

fa des d’una societat compromesa, a la qual hem d’implicar

contínuament en aquest nou model econòmic o nou ajustament

del model econòmic. És cert que aquests sectors estratègics

poden crear llocs d’ocupació de més qualitat, que això és el que

pretenem, però també és cert que tenim una economia diríem

més clàssica, a la qual hem d’ajudar a adaptar-se a aquesta

nova realitat des de la innovació, i per tant plantejar-nos també

com el sector primari, per posar un cas, s’ha d’adaptar a

aquesta nova realitat tecnològica, o el sector serveis, en moltes

coses es pot treballar conjuntament. Per tant aquest és un

plantejament que tenim com a nou govern que ha de començar

a treballar. 

Vostè ha fet molta referència durant aquesta intervenció a

tot allò que fa esment el seu grup polític d’aquestes reserves o

aquestes prevencions inicials en aquesta legislatura que

comença. I per no estendre’m molt, perquè crec que compartim

moltes de les qüestions que s’han pogut plantejar, tots entenem

que comença un nou temps polític, que tenim una situació

econòmica, social i política complicada, que hi ha un

allunyament de la ciutadania amb les institucions, sabem que

s’ha causat molt de dolor durant aquests quatre anys, sabem

que hi ha ciutadans que han sofert molt, han sofert en allò més

bàsic, amb la pobresa, amb l’exclusió social, amb una situació
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de pensar que no tens futur, amb la decepció, amb les persones

majors que han deixat de tenir una prestació per dependència

o que han deixat de ser tenguts com a tals i que per tant han

estat oblidats. S’ha creat molt de dolor quant a l’autoestima

pròpia dels ciutadans, de no ser escoltats, que encara que

protestassis no significava res; de com s’han malmenat els

funcionaris públics i en especials els educadors; s’ha creat molt

de dolor en autoestima com a poble -també crec que és

important-, a l’hora que ens haguem plegat sempre a allò que

interessava al Govern d’Espanya i mai a allò que interessava a

aquesta realitat pluriinsular, al poble de Menorca, de Mallorca,

d’Eivissa i de Formentera, i per tant hem de canviar moltes

coses, i algunes es podran canviar des de la política, i en altres

necessitam la implicació ciutadana, a la qual vull apelAlar una

vegada més. Crec que sense tenir una societat civil activa,

participativa, que sigui crítica, que aporti, tot això serà molt

pitjor del que podria ser si tenim la societat engrescada

socialment i políticament parlant.

I vostè feia esment a les prevencions i feia esment a unes

qüestions concretes. Em permetrà que no entri a debatre els

temes de sous del Parlament de les Illes Balears; he dit molt

clar que crec que hi ha qüestions que són de Govern, qüestions

que són de Parlament i que jo respectaré absolutament. Jo sé

que no era la seva intenció però jo avui som al debat

d’investidura com a presidenta del Govern de les Illes Balears,

per tant crec que no és el meu paper, crec que és el paper dels

grups parlamentaris, de tots els grups parlamentaris i de tots els

diputats que seuen en aquesta cambra. 

Jo puc acabar com li deia a la meva primera intervenció, a

la rèplica que li he fet al seu discurs: la mà està estesa; som

conscient que començarà a caminar un govern en minoria però

amb un acord d’estabilitat parlamentària important, un acord

que evidentment, com no pot ser d’altra manera, va lligat al fet

que el Govern vagi complint allò que s’ha signat. I acab per dir-

li una cosa que crec que és important i que crec que vostès

saben perfectament: tothom té responsabilitat en aquest nou

moment polític que vivim, tothom, els que governarem i els que

estaran en aquesta cambra parlamentària vigilant els que

governarem; tothom té una responsabilitat molt important. La

gent espera molt d’aquest moment polític que s’està vivint de

part de tothom, i apel a aquesta responsabilitat per fer possible,

efectivament, que hi hagi canvis forts en aquesta comunitat

autònoma que garanteixin més igualtat, més solidaritat, més

justícia social i més llibertat, que crec que és el que demanen

els ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Gabriel Barceló, portaveu del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El 24 de maig els ciutadans varen

triar entre dos models: el model que ens ha duit a aquesta

duríssima crisi social i econòmica, o el de la dignitat i el rescat

ciutadà. I la gent va votar i va votar per un canvi real de

polítiques, no per un simple canvi de persones, per un govern

al servei dels ciutadans, i no per un govern contra la gent i per

poder decidir des d’aquí sobre totes les qüestions que ens

afecten. 

Des de MÉS vàrem dir que arribaríem a acords amb

aquelles formacions que confiïn en l’escola i apostin per un

increment de recursos educatius, amb aquelles formacions que

apostin per una millora del model econòmic per crear feina de

qualitat i amb aquells que defensin aquesta terra, per defensar

aquí i davant el Govern estatal la millora del finançament, la

insularitat i la cogestió dels aeroports. 

Per això, MÉS serà en el nou govern, hi serà perquè és des

d’on es durà a terme una bona part dels canvis que els

ciutadans hem reclamat, perquè tenim capacitat de governar i

hem entès el missatge de la gent, que totes aquelles forces

polítiques que volem aquests canvis ens entenguem. 

Sra. Armengol, avui matí la portaveu del Partit Popular li

deia que pot estar agraïda al punt de partida que ens trobam,

idò vegem quina és la situació de la qual partim per començar

a fer feina. 

En primer lloc, tenim el pitjor finançament de totes les

autonomies, les Illes Balears aportam un 14% del nostre

producte interior brut, més que ningú; 2.000 milions d’euros

anuals se’n van i no tornen, una xifra equivalent a la suma de

tot el nostre pressupost d’educació i salut. Som els que més

pagam i els que manco rebem, i conseqüència de tot això som

els darrers en inversió per càpita en educació, en salut, en

serveis socials, en recerca i innovació o en universitats. 

Segon, estam molt per sota de la mitjana en inversió, via

pressupost general de l’Estat o via fons europeus.

Tercer, avui matí, Sra. Armengol, li han retret que

s’endeutarà, la realitat és que conseqüència de la insuficiència

d’aquests recursos tenim un endeutament rècord, que ja arriba

als 8.400 milions d’euros, i la perspectiva és que fins que no

s’arregli el finançament aquesta xifra pot anar augmentant. 

També, malgrat avui matí li han retret que no complirà

l’objectiu de dèficit, la realitat és que el nou govern haurà de

fer front a una important desviació de l’objectiu de dèficit,

objectiu imposat des del Govern estatal, amb les necessitats

actuals dels nostres serveis públics i amb el finançament que

tenim és impossible complir amb un objectiu de dèficit que no

té per a res en compte la nostra precària situació. Aquesta és la

veritat. I, per descomptat, les decisions de despesa preses pel

govern sortint en època preelectoral han empitjorat òbviament

aquesta situació.

Ens trobam també amb les pitjors retallades patides mai

pels nostres serveis públics, principalment en educació i salut.

Ens trobam també amb unes llistes d’espera sanitàries
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inassumibles que provoquen greus problemes de salut. Ens

trobam també que, tot i la millora de la situació econòmica,

tenim moltíssima gent sense feina encara o molt precària.

Aquest hivern hem tengut 130.000 persones aturades, hi ha una

precarietat com mai en quasi un 90% dels contractes temporals,

s’ha incrementat la desigualtat i hi ha hagut una baixada de la

renda per càpita aquests darrers anys. Ens trobam també amb

la nostra llengua, cultura i educació menyspreades i

menystingudes com mai, amb un govern que no només les ha

ignorades sinó que hi ha anat a la contra. S’ha incrementat el

fracàs escolar. Hem continuat sent notícia per la corrupció

política. Continuam tenint un poder de decisió absolutament

limitat, i posaré exemples, el nostre model educatiu limitat per

la LOMCE, el nostre model comercial limitat pels decrets

liberalitzadors del Govern del Sr. Rajoy, els nostres aeroports

sobre els quals no podem decidir per culpa d’una gestió

centralitzada i privatitzada, i en els nostres imposts tampoc no

tenim sobirania fiscal.

Per últim, per acabar de veure aquest punt de partida, tenim

la perspectiva d’un govern estatal que segurament estarà

totalment a la contra almenys fins a les eleccions generals, i

m’agradaria equivocar-me. 

Però tot això ja ho sabíem, no ens ha de fer por, no ens fa

por. Els ciutadans hem volgut una majoria àmplia de partits

d’esquerres i sobiranistes, 34 diputats d’un total de 59, 34

diputats i diputades de MÉS per Mallorca i de MÉS per

Menorca, del PSIB-PSOE, de Podem i de Gent per Formentera,

una majoria d’esquerres com mai no hi havia hagut en aquesta

terra, també conscients, com deia Albert Camus, que no és

difícil tenir èxit, el que és difícil es merèixer-lo. Per tant, tocam

de peus en terra, també.

Les dificultats són grosses, les sabem, són muntanyes, però

la gent hem volgut aquest canvi, la gent esperam aquest canvi,

canvi que també ja hem vist a molts dels ajuntaments de les

Illes, canvi que també es veurà en els consells insulars de

Mallorca, Menorca i Eivissa i la continuïtat del Consell de

Formentera, l’únic que ja tenia una majoria d’esquerres. 

Per això, totes aquestes formacions que he esmentat, hem

elaborat uns acords pel canvi, amb un programa, del qual

parlaré ara, i que suposen donar suport avui a la investidura de

Francina Armengol com a presidenta del Govern. En uns casos

ho hem fet des de l’assumpció de la responsabilitat de

governar, en altres casos des del suport extern i la

corresponsabilitat, però tots amb la voluntat que es puguin

materialitzar aquests acords pel canvi, que la transparència, el

diàleg, el compromís i la corrupció zero s’imposin, que els

freds nombres, el del PIB, el del dèficit, el de l’IBEX, no ens

facin perdre de vista que el vertader objectiu ha de ser lluitar

contra el patiment i la desigualtat que sofreix molta gent. Bé

que ho saben els ciutadans grecs. 

També tornant a fer referència a Albert Camus, “no podem

posar-nos al costat dels que fan la història, sinó al servei dels

que la pateixen”.

Som davant una Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

emergents, un país de nous consensos, de nous valors

irrenunciables. Per primera vegada una àmplia majoria social

a les Illes sap què vol i no està disposada a renunciar-hi. Per

això, ens hem marcat tota una sèrie de reptes, d’objectius dels

quals jo en vull destacar deu. 

En primer lloc, corrupció zero i transparència, farem passes

decidides a favor de la transparència i per fer front a la

corrupció, entre moltes altres mesures crearem una oficina

anticorrupció i la nova conselleria de Participació,

Transparència i Cultura que impulsarà una llei de consultes

perquè els ciutadans i les ciutadanes puguem donar la nostra

opinió sobre cada un dels temes importants que es tractin aquí,

perquè no ens ha de fer por que els ciutadans parlem; i una llei

de transparència. També la memòria històrica, la nostra

llengua, el català, i la nostra cultura recuperaran el lloc que mai

no havien d’haver perdut. 

Segona, aposta pels serveis públics. Si volem preparar els

ciutadans de demà hi hem de destinar més inversions públiques,

per això augmentarem la inversió en educació. Però l’educació

no només necessita més finançament, també necessita consens,

i els pactes educatius, els pactes amb la comunitat educativa

ens mostren la línia a seguir. I sobretot, el nou govern confiarà

en la nostra escola, confiarà en els professors i mestres i els

donarà suport. 

Tercer, canvi de model econòmic i creació de feina de

qualitat. Un model econòmic només basat en els serveis i en la

construcció crea molts de llocs de feina, que és el que tenim en

aquests moments, però en general llocs de feina de poca

qualificació i amb molta temporalitat. Per això, elaborarem una

estratègia de diversificació econòmica consensuada amb tots

els sectors, amb tots els agents econòmics, imprescindible per

poder crear prosperitat compartida i poder crear llocs de feina

de qualitat, per aconseguir una economia basada en tres pilars:

un millor turisme, més indústria i economia del coneixement.

El gran repte de les societats desenvolupades és el de generar

ocupació i benestar material per a tothom, per això hem de

començar ja a canviar el nostre model, la innovació, la recerca,

les noves tecnologies, la qualitat són el futur i no podem quedar

enrere, no podem quedar en el passat. I ho podem fer, tenim els

elements, tenim l’experiència, tenim el saber fer en aquests tres

sectors que he esmentat. En turisme tenim un paisatge de

primera i una indústria turística puntera. Tenim un teixit

industrial que molts altres voldrien, els tradicionals de calçat,

de mobles, de la bijuteria, de la joieria; les indústries

agroalimentàries i també un important teixit en sectors més

nous i emergents, en fotografia, disseny, en publicitat, en

fabricació de teixits, en arts gràfiques, en edició, ... 

A les Illes Balears ens hem d’especialitzar en activitats que

ens permetin vendre sense intermediaris, ni sense la necessitat

de grans inversions o de grans capitals, petites produccions

amb segell de qualitat que ens distingiran, que ens distingeixen

ja de la resta. A Balears no podem competir en quantitat, això

sí, com ja feim en el cas del vi, de la música d’Antònia Font, o

dels productes d’informàtica que exportam fora, guanyem per

la qualitat i la singularitat dels nostres productes.

I com ho farem? 

Primer, suport públic per impulsar noves empreses, per

consolidar les existents, apostant per l’exportació de productes.



48 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 2 / 30 de juny de 2015 

 

En segon lloc ho hem de fer amb una formació infinitament

millor, cursos de Formació Professional molt especialitzats,

com fan a Catalunya, com fan a Alemanya, cursos per aprendre

a fer els oficis tradicionals, sigui vidrier, sigui fuster, però

també els nous perfils que demanda el turisme, o cursos de

formació en les indústries emergents. 

I la construcció orientada cap a la rehabilitació,

infraestructures adaptades i dimensionades a un territori fràgil,

res de macroestructures impactants i amb costos inassumibles

per a la nostra economia i per al nostre territori. 

I quart, un model comercial propi, de comerç de proximitat,

de comerç urbà, d’aposta clara per la nostra xarxa de petita i

mitjana empresa, front el model de despersonalització

comercial en grans àrees a les perifèries urbanes, aposta per un

model mediterrani, per un model que aposti per al

cooperativisme, per a l’economia social, per a l’economia

verda. Hi ha un gran potencial de creixement i de creació de

llocs de feina, si en lloc de vendre aquesta terra, si en lloc de

vendre les illes, potenciam els nostres emprenedors. Hem de

canviar aquesta economia perquè no volem més joves illencs

preparats fent feina fora, els volem aquí. 

Quart objectiu, promoure l’economia del coneixement, la

innovació i la recerca. Les ciutats del nostre voltant s’estan

especialitzant en activitats d’innovació i coneixement,

programes informàtics, articles biotecnològics, productes

audiovisuals. Perquè les Illes Balears tenguin com a motor la

innovació i el coneixement, hem de crear ecosistemes urbans

que facilitin aquesta nova economia. El Parc BIT és una

excelAlent iniciativa com a incubadora d’empreses, però ara ho

hem d’estendre a cada una de les illes, Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera necessitam això. Com ho estan fent a

Barcelona, a Malta o a Canàries. Els funciona i nosaltres no

podem quedar enrere.

Cinquè compromís, aplicar una taxa de reinversió turística

per a la millora de la destinació i del medi ambient. És de sentit

comú, si tots els nostres competidors estan cobrant impostos

turístics i després ho estan destinant a millorar la destinació,

així també ho hem de fer nosaltres. Per millorar la destinació

turística cal reinvertir constantment en medi ambient, en

formació, en innovació. Cercarem el diàleg i el consens amb

tots els implicats, residents i agents turístics privats, perquè

hem de trobar la manera de compartir la prosperitat. Aquesta

taxa ens ajudarà a millorar la destinació i a crear llocs de feina

de qualitat. 

Sisè repte, aposta per la sanitat pública. L’accés a la sanitat

és un principi universal, no podem tenir sanitat a dues

velocitats, els que se la poden pagar, que per no esperar

aquestes llistes d’espera inassumibles se’n van a la privada, i la

resta que no pot assumir aquest cost. Ja ho he dit abans, amb les

llistes d’espera ens hi jugam la salut de les persones. Ha de ser

una prioritat la reducció d’aquestes llistes sanitàries. I també

tornar a donar a l’atenció primària tota la importància que es

mereix, perquè és a l’atenció primària allà on es resolen més

del 80% de les demandes en salut de la població. I també

retornar la targeta sanitària a totes les persones que viuen a les

Illes Balears, perquè no hi pot haver diferents drets entre les

persones que vivim aquí, en funció d’on hem nascut, tots hem

de tenir els mateixos drets.

En setè lloc, establir una renda garantida per a les famílies

sense ingressos. La precarietat i la mala qualitat dels llocs de

feina provoca que moltes famílies no puguin garantir avui per

avui uns ingressos mínims durant tot l’any. La gent, per tant, ha

de poder cobrir les seves necessitats bàsiques. En altres

paraules, mentre uns altres rescaten bancs, nosaltres volem

rescatar persones.

Vuit, incrementar la producció d’energies renovables. Avui

una de les principals amenaces del planeta és el canvi climàtic.

L’escalfament global provoca més desastres ecològics, climes

extrems i la futura pèrdua de les nostres platges i costes. Hem

de pensar en les generacions futures, aquesta és una de les

nostres prioritats. Però és massa fàcil criticar el canvi climàtic

i no fer res des d’aquí. Perquè avui només el 2,5% de l’energia

consumida a Balears prové d’energies renovables i això a un

país amb més de 300 dies de sol, amb vent i rodejats de la força

de la mar i les onades. Per tant, un increment absolutament

prioritari de la producció d’energies renovables.

Novè repte, creixement urbanístic zero. El principal recurs

que tenim a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera és la

natura, un paisatge i un entorn natural excepcionals, que tothom

vol visitar, tot el món vol venir a veure aquestes illes; però no

hem de perdre de vista que tenim un territori fràgil, limitat. Per

tant, el nostre creixement econòmic no pot anar lligat a més

ciment, autopistes i macrorodones. Aquest és el model del segle

passat, el model del passat, necessitam un canvi de model

territorial i econòmic des de la sostenibilitat i el creixement

urbanístic zero i la potenciació dels espais naturals. També la

nostra mar ha de formar part d’aquest territori protegit. Tenim

el repte de recuperar i utilitzar de forma sostenible els recursos

marins, a més d’un no rotund a les prospeccions petrolíferes,

entre altres iniciatives, ampliarem el Parc Nacional de Cabrera.

I el darrer repte, el finançament de les Illes Balears, el

reconeixement de la insularitat d’una vegada per totes i la

gestió pròpia dels nostres aeroports. Volem protegir els més

febles. Volem oportunitats per als nostres joves. Volem

preservar la nostra riquesa natural. Volem compensar les

desigualtats. Volem un nou model econòmic. Volem que la

cultura i la llengua siguin lloc d’enriquiment i trobada. Volem

defensar l’estat del benestar. Però tot això no ho podem fer

sense finançament. Després de 38 anys de democràcia, tots els

sistemes de finançament que s’han aprovat han castigat

sistemàticament els ciutadans de les Illes Balears, tots,

independentment d’on hàgim nascut, del que votam o de la

llengua que parlam, ens hem sentit perjudicats, ens hem vist

perjudicats. Idò això s’ha d’haver acabat. Senzillament volem

decidir sobre com gastam els nostres impostos. I per

descomptat, Sra. Armengol, té tot el nostre suport per aturar

efectivament aquest suposat règim especial que ha de

compensar la insularitat i que els mateixos empresaris ja ens

han manifestat que no és això el que necessitam, no és això el

que necessiten les Illes Balears per compensar vertaderament

la insularitat.

Per tant, els partits que hem signat els acords pel canvi, ens

hem compromès amb la millora del finançament, ens hem
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compromès amb el reconeixement de la insularitat i ens hem

compromès amb la cogestió aeroportuària. Ara s’ha de

materialitzar en acords concrets, aquí, però sobretot allà on

s’han de decidir aquestes qüestions, a Madrid; perquè si volem

continuar amb uns serveis públics insostenibles

econòmicament, l’únic que farem és perjudicar sobretot els

ciutadans que menys tenen, si no afrontam d’una vegada per

totes aquest repte.

Aquests són alguns dels reptes d’aquest nou govern i dels

que li donen suport, reptes que es transformen en mesures

concretes, tots lògiques, totes possibles, totes per a la gent.

Algú podria pensar que són impossibles, algú ja posava en

qüestió avui matí que es puguin dur a terme, en aquest cas

convé recordar el batlle republicà de Palma Emili Darder.

Darder va creure en l’educació fins a l’obsessió, va treballar

incansablement per dignificar-la i estendre-la a tothom, que fos

universal, que tota aquella gent que no hi arribava, tots aquells

nins i nines que no hi arribaven, poguessin arribar a l’educació,

ell no pensava que fos un impossible. Què hauria sentit Emili

Darder si hagués vist fa dos anys 100.000 persones als carrers

de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en defensa de

l’educació, de l’escola pública i del català?, semblava un

visionari, però ja ho veieu, ara és tot un país el que defensa la

seva escola.

Aquestes idees, per tant, no són la dèria d’uns quants, és el

sentiment d’una gran part del país, la voluntat de tot un poble,

voler decidir des d’aquí, voler invertir més en educació i voler

canviar i millorar el nostre model econòmic per generar més i

millor feina. Malgrat el que alguns voldrien som un poble i per

això hem de decidir el futur d’aquest país, no podem deixar que

ho decideixin per nosaltres a Madrid. 

Per això el compromís de MÉS amb aquests acords pel

canvi, per dur a terme totes aquestes ambicioses

transformacions. Com deia Pep Guardiola “si ens aixecam cada

dia ben d’hora i feim feina sense retrets, serem un país

imparable”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Barceló, i al

seu grup, MÉS per Mallorca, gràcies pel compromís, gràcies

per poder arribar a aquest acord de governabilitat i gràcies per

haver donat la passa de dir volem governar, volem ser-hi, ens

volem comprometre fins a baix, a fer possible aquest canvi que,

sí, que votaren els ciutadans i ciutadanes dia 24 de maig.

Repetesc que som conscients que aquesta situació que

comença nova és complexa, però també està plena d’esperances

i de somnis, i jo soc de les que pens que sempre t’has de marcar

repetesc a lluny, utopies i vostè ho explicava molt bé amb les

frases d’Emili Darder i si no et marques objectius llunyans,

objectius valents i objectius que estimulin difícilment arribes a

avançar en aquesta societat nostra. Per tant, jo som de les que

pens que efectivament hem de ser valents a l’hora de marcar

objectius i hem de ser valents a l’hora de poder fer possible

tants i tants de somnis de tants i tants de ciutadans d’aquesta

comunitat autònoma.

Vostè com jo hem patit aquests quatre anys haver de fer una

oposició a un govern que no escoltava i sé que vostè com jo

pensam que la forma de fer política ha de canviar radicalment

en aquesta comunitat autònoma i que ens entendrem perquè

sabem com s’ha de governar i sabem què s’ha de fer per poder

trobar les solucions als problemes que tenen els ciutadans i

ciutadanes d’aquestes illes.

Començava vostè la seva intervenció fent una diagnosi

d’allà on som, de què ens trobam, de com començarà a caminar

aquest nou govern i com comença a caminar en aquesta nova

legislatura. Compartesc la diagnosi que ha fet vostè i que

efectivament tot allò grandiloqüent que se’ns ha venut des

d’aquest govern en funcions i des del Govern d’Espanya no és

exactament el que correspon a la realitat social que

desgraciadament pateixen molt de ciutadans i ciutadanes

d’aquestes illes. 

Som conscients que tenim una comunitat autònoma amb

moltíssimes potencialitats, amb moltíssimes persones molt

lluitadores, que tenen ganes de tirar endavant, però també som

conscients que heretam una comunitat autònoma amb

moltíssimes desigualtats, amb un nombre molt elevat de

ciutadans en situació de pobresa o d’exclusió social, amb

moltes persones que han perdut l’esperança i que creuen poc ja

que això pugui ser canviable en molt poc temps.

Per tant, crec que compartim aquesta diagnosi i compartim

també la diagnosi que sense recursos econòmics difícilment

podrem fer possible tots aquests somnis a què feia referència al

principi de la meva intervenció. 

I ho he dit avui matí i és preocupant, assumim una

comunitat autònoma amb un deute de més de 8.400 milions

d’euros, veurem quan entrem com ens trobarem exactament les

arques públiques i aquesta auditoria ens servirà per saber el

dibuix exacte de què tenim per com ho hem de prioritzar per fer

possible els acords del canvi que hem signat les formacions

polítiques que ens comprometem que aquesta comunitat

autònoma ha de canviar de valent; i tenim un altre repte al qual

feia referència: demà hi ha el Consell nacional de Política

Fiscal i Financera i vostè hi feia referència, la situació que

pateixen les comunitats autònomes són realment dolentes

respecte de com s’ha establert la forma de repartir

econòmicament entre comunitat autònoma i administració

estatal, i crec que és bo recordar que aquest any passat hem

tancat el dèficit públic en aquesta comunitat autònoma amb un

1,74 quan se’ns permetia molt menys per part del Govern de

l’Estat, per tant, tenim 458 milions d’euros que s’han

incomplert del dèficit públic que es permetia per a l’any passat.

Crec que també és bo recordar avui que l’objectiu per a

l’any 2015 que va pactar el Govern en funcions amb el Govern

d’Espanya ens situa a un objectiu del 0,7%, per tant, un
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objectiu molt difícil per a aquestes arques públiques tan

malmeses com vostè recordava.

Crec que és bo recordar que el repartiment, crec que és

absolutament injust perquè si parlam que el total de les

administracions públiques per a l’any 2015, el dèficit que han

de tenir és 4,2 i a nosaltres, a les comunitats autònomes ens

permeten només el 0,7 i l’Administració de l’Estat se’n queda

el 2,9, crec que és un repartiment injust i no és perquè ens

vulguem endeutar més perquè sí, si no perquè la realitat de les

finances que heretam és la que és, i jo crec que quan una

comunitat autònoma té la competència en educació, en sanitat

i en polítiques socials que és el 80% del pressupost de

qualsevol comunitat autònoma i és el que dóna seguretat, servei

i qualitat als ciutadans i ciutadanes, crec que no és just aquest

repartiment que es planteja; demà s’haurà de discutir al Consell

de Política Fiscal i Financera i crec que val la pena que

recordem i que el Govern en funcions ho escolti, a veure si té

interès de demà explicar una altra postura per a les Illes

Balears, que el que s’ha de repartir és un objectiu del 2,8 i

pretenen posar-nos-en per a 2016 un de 0,3 a les comunitat

autònomes. 

Crec que això és un insult per als ciutadans i ciutadanes de

totes les comunitats autònomes d’Espanya i en aquesta

comunitat autònoma és un insult doble perquè és absolutament

inassumible poder revertir la situació que heretam dels serveis

públics, de la sanitat, de l’educació, dels serveis socials... amb

una situació d’un compliment tan estricte d’unes polítiques

pressupostàries públiques que tan llunyanes estan de poder fer

front als serveis que necessiten els ciutadans i ciutadanes

d’aquestes illes.

Per tant, estic totalment d’acord amb el seu plantejament i

vull fer una altra declaració que és important: avui som al debat

d’investidura, començarà a caminar un nou govern, del qual

vull ser la presidenta per lluitar pel bé dels pobles de les Illes

Balears, i el compromís és clar: jo lluitaré pels interessos

d’aquesta comunitat autònoma governi qui governi a Madrid i

jo podré matisar amb vostè que no ha estat el mateix quan hi ha

hagut un govern socialista que quan hi ha hagut un govern del

Partit Popular, però el que li deixaré molt clar, a vostè i a tots

els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, és que jo seré

valenta governi qui governi a Espanya, és veritat que amb el

Partit Popular ho tendrem pitjor i jo esper que a les eleccions

generals hi hagi un canvi polític també a Espanya, però li puc

garantir que també seré valenta i lluitadora per defensar aquests

interessos de les Illes Balears, aquests interessos econòmics,

aquests interessos de justícia perquè si no, és molt impossible

poder donar garanties d’equitat als ciutadans d’aquesta

comunitat autònoma respecte dels altres ciutadans i ciutadanes

de les altres comunitats autònomes.

I és cert, tenim aquests compromisos i tenim el compromís

del règim especial que s’ha de fer efectiu d’una vegada per

totes, un règim especial que compensi els desavantatges de la

insularitat, i encara no sabem quina posició mantindrà el Partit

Popular en l’àmbit estatal, però que és fonamental en aquest

moment en què tenen la possibilitat de decidir aturar i per tant,

donar democràticament a qui pertoca, a qui ha decidit les urnes

la possibilitat de negociar un nou règim especial, no només

amb l’Estat, sinó també socialment i econòmicament parlant.

Vostè ha fet un esment dels deus reptes i objectius que jo

compartesc absolutament, que és d’aquelles qüestions de què

hem anat parlant i que estan reflectides a l’acord..., als acords

del canvi fent especial esment al que hem estat debatent durant

aquest matí, el reajustament del model econòmic, per tant, per

tant inserir molt en tot allò que fa referència a l’economia del

coneixement, i que crec que en això estam tots absolutament

d’acord, i per tant aquesta serà una oportunitat i una aposta

molt ferma per part del nou govern de les Illes Balears, i

evidentment aquí també amb el suport parlamentari de Podem,

que ha fet molt clares aquestes alAlusions durant les seves

intervencions i durant tot el debat que hem tengut previ a

l’acord de negociació. 

I és cert que tenim un teixit empresarial que té algunes

mancances i té moltes potencialitats, i a mi m’agrada veure els

tassons mig plens, i és cert que haurem de fer un plantejament

d’intentar que la magnitud de les nostres empreses... són petites

i haurem d’ajudar-les a créixer i haurem d’ajudar a

internacionalitzar. Per tant per això també hi ha el plantejament

del Servei d’acció exterior per part del Govern de les Illes

Balears.

I un dels temes que vostè ha tocat i que em pareix molt

important és tot el pla d’economia social, per donar

possibilitats també a tot un sector que és molt innovador i que

dóna unes garanties socials i de cohesió en aquesta comunitat

autònoma importants. 

I també el que feia referència a l’extensió del Parc Bit a les

altres illes. A Menorca vàrem estar a punt i no es va poder

aconseguir; crec que és una qüestió que ja és d’urgència, ja era

d’urgència fa quatre anys i ara encara ho és molt més si volem

precisament aconseguir un model econòmic que pugui donar

molta més sostenibilitat, que sigui molt més sostingut en el

temps.

Parlava vostè de totes les qüestions -sanitàries,

educatives...- que tenim damunt la taula i que són moltes, i que

ens ajunten i que feim una diagnosi concreta, i crec que és

important també recordar avui que hem defensat durant..., des

de sempre, una educació pública, inclusiva, de qualitat, que

pugui donar allò que és fonamental per a qualsevol ciutadà, que

és igualtat d’oportunitats. Jo crec que l’educació és l’ascensor

social més important que existeix a qualsevol societat, i aquesta

legislatura passada hem discutit molt del model educatiu, i crec

que tot el desgast que s’ha hagut de produir per la política tan

prepotent que hi ha hagut per part de qui ha governat en el món

educatiu -ho deia abans, intentaré treure... o veure el tassó mig

ple- ha creat una cosa que per a mi és positiva: hem parlat molt

d’educació i la comunitat educativa ha treballat intensament, i

en aquest moment hi ha documents molt importants, els que fan

referència a Illes per un pacte, de tota la comunitat educativa,

que ha fet molt d’esforç. Jo crec que tota aquesta feina feta

evidentment ens ha d’ajudar a tirar endavant aquest model

educatiu necessari per a aquesta comunitat autònoma, i som

conscients que s’hi necessiten recursos, sense cap dubte, perquè

tenim unes infraestructures educatives amb dificultats, perquè

tenim una situació en què s’han eliminat molts de programes

molt necessaris per als alumnes d’aquesta comunitat autònoma,

perquè hi ha hagut una manca d’inversió absoluta i s’han

acomiadat mil professors durant la passada legislatura, i perquè



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 2 / 30 de juny de 2015 51

 

s’ha creat un conflicte mai vist en aquesta terra, que sens dubte

era absolutament estèril. 

I compartim vostès i nosaltres que en aquest plantejament

educatiu de futur evidentment també hem d’incorporar tot el

que fa referència a l’aprenentatge de llengües estrangeres, i crec

que val la pena aprofitar per dir que sempre hem explicat d’una

forma clara i rotunda que anglès sí, TIL no, i per tant els

progressistes, la gent d’esquerra, la gent que començarà a

governar a partir d’ara, tendrem clar que hem d’augmentar les

competències lingüístiques en llengua estrangera per als nostres

alumnes d’aquesta comunitat autònoma, sense cap dubte. Ara,

tenim clar que les coses s’han de fer ben fetes, que les coses

s’han de fer amb els recursos econòmics adients, amb la

preparació adient del professorat, amb la preparació també dels

alumnes, amb el suport dels pares i les mares d’aquesta

comunitat autònoma, i que s’ha de fer des del consens i des del

diàleg, i per tant estic convençuda que així ho podrem fer

possible.

En totes aquelles altres qüestions que vostè explicava de la

sanitat pública, dels serveis socials, evidentment hi estam

absolutament d’acord i serà part fonamental de la ruta del nou

govern que ha de començar a caminar. 

I quant a tot el que fa referència a la política territorial, que

per a mi és fonamental, és fonamental dibuixar quines illes

volem de futur i per tant som conscients que anam molt lligats

al model turístic, que anam molt lligats a tota l’economia de

serveis, i que d’això depèn exactament com volem tenir el

nostre paisatge i el nostre territori. Vostè feia referència al fet

que no pot ser seguir amb creixements urbanístics

desenvolupistes, que donen molt de lloc a l’especulació i que

desgraciadament també han donat molt de lloc a la corrupció

política en aquesta..., a la història democràtica d’aquesta

comunitat autònoma, i també hi ha una oportunitat en aquesta

legislatura, perquè és prou conegut, que els consells insulars,

amb els quals evidentment la idea és fer-hi feina de valent

conjuntament i de forma coordinada, com crec que s’ha de fer

la política, a Mallorca i a Menorca s’han de fer de nou els plans

territorials insulars, per tant hi ha una oportunitat també

d’establir els creixements urbanístics, d’establir el model

territorial, que crec que evidentment ha d’anar conjugat en

aquesta línia política que hem anat parlant de fer del nostre

territori l’eina més preuada que tenim de futur i de creixement

econòmic i de mantenir, evidentment, allò que és fonamental

per als ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

Vostè feia molta referència al fet que la nova forma de

governar ha de ser possible, que hem d’aconseguir l’objectiu de

corrupció zero, que hem d’aconseguir posar les mesures

valentes per part de l’administració pública quant a la Llei de

transparència, quant a l’Oficina anticorrupció, quant a ser part

d’una forma de fer política que doni comptes, que reti comptes,

que expliqui, que estigui constantment en avaluació, i que per

tant els ciutadans també puguin ser crítics, donar opinió als

ciutadans, i em pareix molt bé la incorporació que deia de la

Llei de consultes, per part que donem la veu a la ciutadania

durant quatre anys, tractem els ciutadans com pertoca, que no

només els cridem a opinar una vegada cada quatre anys, sinó

que puguin ser totalment consultats i escoltats a l’hora de

prendre decisions durant els quatre anys de legislatura.

Sr. Barceló, jo li puc dir que tenc plena confiança que això

funcionarà, que anirà bé, que podrem constituir i fer possible

aquest canvi que varen demanar els ciutadans dia 24 de maig.

Estic convençuda que, com vostè deia, tendrem problemes,

trobarem dificultats, hi haurà gent que ens posarà moltes pedres

a les rodes, hi haurà gent que no ajudarà a estirar, però estic

convençuda que des del convenciment, la ilAlusió, el

compromís, les ganes, la valentia, de tenir molt clar el que ha

succeït i el que no pot tornar a succeir en aquesta comunitat

autònoma, de tenir molt clar que tenim un acord molt clar de

cap on hem de fer les polítiques, tenir molt clar com s’han de

fer les polítiques, estic convençuda que aquest govern anirà

molt bé.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, procedirem en aquests

moments a efectuar la pausa que havíem esmentat abans. Els

pregam màxima puntualitat. La sessió es reiniciarà a les 15.30

hores; per favor, siguin puntuals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes. Recomença la sessió. Esper que els senyors

i les senyores diputades només hagin agafat les forces suficients

per no dormir-se i continuar amb la mateixa actitud que fins

ara.

Continuarem amb les intervencions. Té la paraula el Sr.

Jaume Font, portaveu del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Permeti’ns al Grup El Pi primer

de tot tenir unes paraules també de suport a la cadena Riu, a

totes les persones..., expressar el nostre condol a totes les

persones que allà varen morir i donar força a aquesta empresa

mallorquina perquè continuï lluitant, i expressar el nostre

rebuig a qualsevol tipus de terrorisme.

Dit això, Sra. Presidenta, membres de la Mesa, senyores i

senyors diputats, Sra. Armengol, candidata a presidenta del

Govern de les Illes Balears, voldria començar aquesta

intervenció, si m’ho permeten, amb una alAlusió molt personal.

Miri, Sra. Armengol, jo tenia 21 anys quan es va aprovar

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, potser no ho recordi

perquè és molt més jove, però jo li puc dir que en aquella

època, la primavera de 1983, molta gent de Mallorca, de

Menorca, d’Eivissa i de Formentera, va dipositar la seva

esperança en un incipient òrgan de representació popular: el

Parlament de les Illes Balears, el Parlament de les Illes Balears,

quasi res! 

De llavors ençà, senyories, hem viscut moments d’una certa

grandesa colAlectiva, la recuperació de l’autogovern de les Illes
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Balears amb l’Estatut d’Autonomia l’any 1983 va suposar un

moment històric d’esperança colAlectiva. Hem recuperat

algunes senyes d’identitat que ens havien pres, anys de

menyspreu cap a la nostra cultura, llengua i tradicions. Hem

bastit una societat moderna i un estat del benestar. Hem vist

com es formaven les generacions de joves millors preparades

de la nostra història. I també hem vist com milers de persones

venien des de fora, per fer de les nostres illes un lloc per viure,

treballar i criar els seus fills.

Però damunt aquests 30 anys llargs, també hem viscut el

deshonor i la infàmia, el saqueig dels doblers públics per part

d’algunes responsables polítics que han corcat la credibilitat de

les institucions, que amb tanta ilAlusió generàrem aquell 1983.

La ràbia contra el sistema ha anat creixent. Hem passat

d’aixecar-nos fins a caure des de dalt de tot. Hem passat a un

fracàs moral, ètic i institucional. La presència en aquesta

cambra d’algunes de les senyories, que ara mateix m’escolten,

té molt a veure segurament amb aquest crit de “basta!”.

Aquesta indignació d’una societat farta i desmotivada. I per si

això, per si no fos poc, a més, que hem hagut de fer front a la

pitjor crisi econòmica que hem tengut en més de 80 anys. 

En un lustre, la societat illenca ha passat del luxe a la

misèria, de la seguretat a la por i de l’esperança a la resignació.

I aquesta crisi que pareix que se’n vol anar, però no ho acaba

de fer, ens manté en la incertesa sobre el futur. Aquesta societat

necessita una motivació per seguir endavant, una raó per

recuperar, encara que sigui només una part, la ilAlusió i la

confiança que va tenir l’any 1983. És bàsic per aixecar-nos.

A El Pi ens importen les persones, totes les persones que

viuen i treballen a les nostres illes i per això el nostre

compromís és amb aquells que cada dia fan possible i a

vegades amb un gran sacrifici, el progrés d’aquesta terra, un

compromís amb les petites empreses, amb els petits comerços,

amb els emprenedors que volen aixecar un negoci i crear llocs

de feina, amb els autònoms, amb dones i homes amb cara i ulls,

que volen llibertat, feina, dignitat, respecte, tolerància i un

futur; principis i valors a què els poders públics han de donar

suport i garantir. 

Vostè va dir ahir que la gent torna confiar en les

institucions. Nosaltres creim que, ara més que mai, la gent

desconfia de les institucions. Aquesta confiança, que és el que

pens que volia dir, és la que ens hem de guanyar entre tots, no

la donem per feta. El Pi té ben clar tot allò que vol representar

a la política balear, vol ser una força seriosa i responsable que

doni estabilitat a les institucions davant el que segons vostès és

el primer govern d’esquerres a Balears. Esperem que no només

facin polítiques per a les esquerres, sinó per a tots els ciutadans.

Nosaltres som una força centrada, moderada i integradora, que

cerca el consens entre les distintes opcions polítiques i la

societat civil, una força constructiva basada en el diàleg, que

procura solucions i defuig d’aquests sectarismes ideològics, una

força compromesa en la defensa del nostre autogovern, la

llengua i la cultura que ens identifica com a poble.

Estam d’acord que vivim un final de cicle i que hem de

començar una nova etapa. Els ciutadans varen parlar alt i clar

el passat 24 de maig i ho varen fer exigint un canvi radical en

la manera de fer política. Arribats a aquest punt concret, crec

que s’imposa una sana autocrítica, perquè no és tan sols un

problema de pèrdua de confiança amb la classe política, sinó

que som davant d’una crisi estructural més profunda, que afecta

la pròpia credibilitat del sistema democràtic, un sistema que -no

ho oblidem- ens va tornar llibertat i ens va permetre accedir a

la Unió Europea. Ens equivocaríem si no veiéssim que el canvi

ha de ser més profund i necessari, però també ens equivocaríem

si penséssim que la solució és desmantellar un sistema que ens

ha proporcionat les cotes més altes de llibertat, benestar i

prosperitat. Quan a una casa li surt una humitat, no hem de

tornar fer tota la casa, si els fonaments són bons, els hem de

saber emprar. Hem d’arreglar les humitats.

Com ho feim, Sra. Armengol? Com retornam l’esperança a

la gent que es mostra escèptica davant aquest debat

d’investidura, que n’hi ha? Per contestar aquesta pregunta

primer de tot hauríem de mirar cap aquests darrers anys, en què

hem viscut una etapa de crisi duríssima, una etapa en què el

Govern de les Illes Balears havia d’estar al costat de la seva

gent, dels més necessitats, de les petites i mitjanes empreses

d’aquí, dels petits comerços que han hagut de tancar, dels

pagesos, dels pescadors, dels autònoms, dels joves sense un

horitzó de feina, però lamentablement no ha estat així. Revertir

aquestes situacions, Sra. Armengol, no serà senzill.

Probablement tots haurem de revisar la nostra manera

d’entendre el joc polític, si no volem defraudar una vegada més

els nostres ciutadans, hagin votat a qui hagin votat. 

Haurem d’aprendre a dialogar de ver, no només de cara a la

galeria, per entretenir els mitjans de comunicació o per tenir

content el nostre propi electorat. Ho haurem de fer d’una

manera integradora i sense exclusions, perquè aquí ningú no té

el monopoli de la veritat, ni l’han tengut els governants passats,

ni tampoc el tendrà el govern que vostè està disposada a

encapçalar. Com tampoc cap força de l’oposició, començant

per nosaltres mateixos, no tendrem aquesta raó. Cada quatre

anys els ciutadans parlen i decideixen les noves majories. Estic

content que ahir no es parlés d’herències, molt, Sra. Armengol,

només hi ha d’haver present i futur. Ara bé, sàpiga que si el seu

govern torna caure amb una política de retrets i d’herències

rebudes, ens trobarà al front, no al seu costat. Així com també

esperam que la resta de grups de l’oposició, siguin constructius

i no augurin la fi del món cada vegada que vostè prengui una

decisió.  L’enfrontament per norma mai no és bo, mai no és bo,

no hi ha excepcions. 

Al llarg d’aquests anys de crisi s’ha dit moltes vegades que

ha arribat el moment de la generositat, d’assolir grans pactes

que vagin més enllà de les majories conjunturals, pactes

transversals, pactes de país, pactes per decidir quin és el futur

que volem per a aquestes illes, pactes que es basen en

conceptes com el diàleg i escoltar la gent. Hi estam d’acord, els

nostres tres diputats, però sempre que sigui qualque cosa més

que una frase retòrica. Facem alguna cosa més. I en aquest

sentit li he de dir que hem començat malament, que se

m’entengui i no se m’enfadi ningú, la composició de la Mesa

d’aquest Parlament és el millor exemple que les coses no

canviaran tan fàcilment i acceptam el que hi ha. 

Hi ha massa hàbits dolents que es resisteixen a abandonar

aquesta cambra, perquè vostès, senyora candidata, parlen de

pluralitat i de consens, i de deixar enrere la vella política
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suposadament que tant combaten els seus aliats anticasta, però

la realitat és que no han tengut en compte les forces polítiques

d’aquesta cambra, totes, a l’hora de conformar l’òrgan de

direcció d’aquest parlament; o confeccionar el programa de

govern, maldament no entrem dins el Govern ni li donem

suport ni ens asseguem aquí dalt. Tenir-nos en compte era el

menys important.

Passem a altres qüestions que són més importants. El

finançament. El Pi proposa que el primer pacte a què hauríem

d’arribar tots sigui cercar una solució a la gran assignatura

pendent del nostre autogovern. Ja sé que és un tema recurrent,

i que s’ha abordat innombrables vegades, però més de tres

dècades després la veritat és que continuam empantanats en el

problema del finançament de la nostra comunitat. És un tema

cansat, fins i tot avorrit per a segons qui, però la gent que

genera riquesa en aquesta terra també està cansada que es jugui

amb ella; parl de les persones que paguen religiosament uns

impostos cada vegada més elevats i que només reben

maldecaps, frustració i incertesa a l’hora de tirar endavant els

seus negocis i generar llocs de feina. El salari mig d’un balear

s’ha reduït un 3,8% els darrers dos anys, és una situació

enverinada que ens afecta a tots -als serveis socials, als

treballadors, als pensionistes, a les persones amb discapacitats-

i la solució no es troba a incrementar la pressió fiscal, sinó a

garantir que la nostra comunitat disposi dels recursos que ens

pertoquen. Com diuen els escocesos, donau-nos les eines; si

tenguéssim les eines realment podríem. Duim més de trenta

anys queixant-nos que som els primers a l’hora de pagar i els

darrers a l’hora de rebre. Qualque cosa haurem fet malament,

si repetim el mateix discurs. La reivindicació a gairebé tots els

programes electorals, si reiteradament forma part de les

exigències de tots els governants -“ens comprometem a

solucionar davant el Govern central”, sempre deim això-, què

hem fet malament, Sra. Armengol?, què haurem fet malament?

Des d’El Pi sempre hem deixat molt clar que volem ser

solidaris, que creim en la cooperació entre territoris, però

aquesta solidaritat no la veim enlloc quan analitzam la gestió

que fa l’Estat dels impostos que pagam a Balears. 3.000

milions d’euros, prop d’un 14% del nostre producte interior

brut, segons els estudis solvents, és el que aportam a l’Estat i no

torna; com ja s’ha dit és gairebé l’equivalent a una part del

pressupost important del Govern que tendrien la sanitat,

l’educació, els serveis socials o les obres públiques incloses.

Crec que és necessari, creim que és necessari repetir una

vegada més, i en particular a vostè, Sra. Armengol, com a

representant d’un partit estatal, que té molta culpa que les coses

siguin així, que cap altra comunitat autònoma d’Espanya està

en la situació de les Illes Balears. I si pagam més no és perquè

siguem els més rics d’Espanya, som a la setena posició i

segurament enguany passarem a la vuitena posició. De fet la

nostra comunitat i la de Madrid són les úniques que aporten al

Fons de suficiència, en el cas de les Illes Balears 700 milions

d’euros al Fons de suficiència; la resta de comunitats, res, res.

A El Pi creim que no té cap sentit mantenir el Fons de

suficiència, que és un insult i un greuge per a la gent que pateix

a la nostra comunitat. Ens bastaria per garantir tots els salaris

bàsics, tots els salaris bàsics.

A la seva intervenció d’ahir vostè va insistir que treballarà

per la millora del finançament. Sabem que volem revertir

aquesta situació, però lògicament estam condicionats a un canvi

de majories en el Congrés de Diputats, així que també li

demanam que els diputats que tengui a Madrid assumeixin el

mateix compromís per damunt les disciplines del seu partit;

crec que és bàsic aquest assumpte, Madrid s’ha d’assabentar

que cada regió forma part d’aquest estat d’una vegada per totes.

Tanmateix li recordam que el Govern de les Illes Balears

comença ara i el problema del finançament no s’arreglarà ara.

Mentre no tengui els doblers que reclama El Pi li proposa que

faci un pla d’eficiència administrativa, i que creï un comitè

d’experts que participi en la proposta per aconseguir un nou

finançament. Ara bé, el missatge que ens vol transmetre vostè,

senyora candidata -i entengui’m-, és que la resolució d’un

problema arrossegat durant més de trenta anys per aquesta

comunitat davant la indiferència, el menyspreu o la burla del

Govern central, amb independència de si és govern del Partit

Popular o del Partit Socialista que ostenta el poder, ara

s’arreglarà..., ja sé que no ha dit d’avui per demà, però que ara

s’arreglarà pel simple fet que hi ha dos partits que ho tenen

escrit a un paper. Realment pretén que ens creguem això?, ens

demana un acte de fe? Tenint en compte que la fe és creure en

allò que no es pot demostrar, és fotut. 

Abans que s’entusiasmi amb aquesta promesa de

finançament que no sap si podrà complir, també li voldria

recordar, Sra. Armengol, que per compensar els costos

d’insularitat s’han arribat a aprovar dos règims especials, com

vostè sap, i cap dels dos no ha servit per a res. El mateix Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears actualment vigent ha fixat tota

una sèrie d’inversions anomenades estatutàries, que ja n’hem

parlat avui matí, que havia d’assumir l’Estat i que han estat

sistemàticament ignorades. ParalAlelament, en totes les reformes

del finançament autonòmic el fet insular s’havia de considerar

com un factor determinant, tal com marca la Constitució, però

a l’hora de la veritat sempre ha acabat en res. Ho dic perquè el

seu secretari general, Pedro Sánchez, ja es va comprometre a

fer un règim especial per a Balears tant a la campanya electoral

com al discurs de Nadal. Tengui-ho en compte, aprofiti i abans

d’anar a Madrid a demanar al Sr. Rajoy que elimini el règim

especial aquest que ha posat en marxa, que no serveix per a res,

i li ho dic jo, no ho diu un altre, faci una proposta consensuada

de com ha de ser aquest nou document. De qualque manera

hauríem d’intentar que ja hi hagués un acord que sortís d’aquí;

no l’esmena que ja ha fet o..., entenc, una proposta amb la

societat civil i els diferents partits polítics; això tendria més

empenta, o no?

Li recordaré el que ahir no va dir. La nostra comunitat

arrossega -sé que n’ha parlat avui matí però ahir no ho va dir-

ara mateix un deute de 8.400 milions d’euros. És una xifra

totalment insostenible, un deute que el passat govern del PP,

amb tots els seus retalls, havia de contenir però que va

incrementar, de la mateixa manera que el govern del segon

pacte de progrés va duplicar el deute que es va trobar a

principis del 2007-2011. És evident, som insostenibles amb el

que ens dóna l’Estat. Els temps han canviat, és cert, també en

temes de contenció pressupostària. Els controls financers i

pressupostaris de la comunitat autònoma són més rígids, i els

controls del mateix estat i de la Unió Europea sobre les

administracions públiques no permeten l’endeutament en

termes convencionals, i això està bé. Per tant hem d’avançar
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cap a una reforma realista del model de finançament o correm

el perill de colAlapsar el sistema. En aquest sentit vull

manifestar que en matèria de finançament estarem al costat

d’aquelles forces polítiques que propugnin la progressiva

equiparació dels recursos que rebem de l’Estat a la mitjana

estatal, però d’una forma immediata, per lluitar després cap a

una altra cosa, que hauria de ser un concert econòmic en

aquesta terra.

Igualment és necessari donar compliment -aquesta vegada

sí- al que estableix l’Estatut d’Autonomia en relació amb

l’aprovació d’un règim especial que realment compensi el fet

insular, calculat, amb el que deixam de facturar o rebre, en

8.000 milions d’euros anuals, i no deixar de reclamar les

inversions estatutàries, lògicament, que ens deu Madrid per

valor de 1.000 milions, com han dit avui matí. La sostenibilitat

de l’Estat de les autonomies, dels serveis públics, de l’estat del

benestar, tot passa per tenir un finançament just, i en aquest

punt el Govern central no ens pot tornar a fallar. De fet seria

una vertadera tragèdia que Madrid ens fallàs com ha fet

sempre. Però jo diria més o, millor dit, seria una tragèdia que

els partits polítics d’aquesta terra tornàssim a fallar als

ciutadans; és la nostra darrera oportunitat. 

Passem a parlar en aquests moments d’una altra qüestió. El

segon gran pacte que nosaltres li proposam: el tema del nou

model productiu, que n’han parlat tots els partits; proposam,

Sra. Armengol, el canvi de model productiu. Amb l’actual

model, el del monopoli turístic de sol i platja, correm el perill

de morir d’èxit, i això de morir d’èxit no és bo per a ningú. El

turisme; li reconec que no tenia previst parlar gaire de turisme

fins que vaig veure que ahir no en parlava gaire, i li volia dir

que vostè sap, com ha dit, que és la nostra principal font de

riquesa i ha de ser un objectiu estratègic de primera magnitud

per al Govern de les Illes Balears. En una Europa moderna,

pensam nosaltres, exigent i competitiva, que ens remet cada any

més de 10 milions de visitants, més de 13 i tot, el nostre sector

turístic ha ser capaç d’incrementar progressivament els seus

estàndards de qualitat per tal de ser més competitiu i també per

arribar a assolir una de les grans fites pendents, la

desestacionalització, diversificar la seva oferta, potenciar altres

opcions com l’esport, la cultura, les compres, la gastronomia,

el senderisme, entre d’altres. Però no podem ignorar que som

una destinació madura, i tot i que la salut del nostre turisme és

bona, molt bona, s’han de repensar determinades actuacions

com la regeneració d’algunes zones, i això només es pot a

terme de manera conjunta amb l’administració i el propi sector,

en el seu conjunt. En aquest sentit, a El Pi ens preocupa quan

la sent dir que l’ecotaxa és una obligació, gairebé em recorda

maneres que ens dut fins on som; El Pi creu que una taxa al

turisme ha de ser finalista i transitòria, en tot cas s’ha de pensar

de cara a la temporada 2017, ja que els contractes del 2016 en

bona part ja estan firmats, i s’ha de fer conjuntament amb el

sector. Es posin d’acord i cerquin el consens, no faci un TIL al

turisme, ja sabem com acaben aquestes coses, i parlam del

motor de l’economia balear. No se’n riguin, d’això en viu molta

gent, jo la vull, però consensuada, no li facin un TIL.

I amb tot, no vull deixar de banda la realitat del lloguer

d’habitatges turístics, una realitat econòmica que, lluny de

prohibir-se, estic d’acord amb vostè, s’ha de regular i s’ha de

fer sense donar carta blanca a tothom, ni condemnant a la

inseguretat jurídic a milers de propietaris que diversifiquen la

nostra oferta i reparteixen els guanys. Així, El Pi considera que,

evitar efectes especulatius de noves cases o pisos no edificats,

els habitatges que es puguin llogar han de tenir una antiguitat

mínima i creiem que els ajuntaments, via urbanística, han de

poder declarar zones saturades i justificadament limitar aquesta

possibilitat.

Anem a les noves tecnologies, la innovació i la investigació.

Continuam parlam, però, d’aquest nou model productiu el qual

ha d’anar més enllà del turisme i s’ha de fer amb seny, no

podem passar de l’actual obsessió per un turisme convencional,

amb un baix valor afegit, a posar tots els nostres esforços a

incentivar emprenedors els quals, en moltes ocasions, no tenen

ni formació empresarial ni recursos.

I una investigació sempre ha de tenir objectius, no pot ser

una investigació sense objectius. Hem d’anar alerta a passar del

monopoli del turisme a un duopoli obsessiu que ens dugui

aquestes noves tecnologies de la investigació, i per això El Pi

té clar que la innovació no només ha de ser tecnològica, ni ha

de quedar en mans únicament i exclusivament dels

especialistes, la qual cosa passa moltes vegades, necessitam una

transferència d’aquest coneixement, cap als sectors tradicionals.

Perquè aquí hi ha molta gent que ara no es pot jubilar,

l’administració té el repte d’implicar-los, implicar-nos per fer

nous models productius en transversalitat, és important

potenciar el nostre talent, allò que sabem fer i fem bé i que

reverteix en un benefici de tots. Necessitam noves formes de

riquesa que es preparin per competir en un món global, per a

l’exportació i per a la inversió nacional i internacional; sectors

com el vi i l’oli s’han arriscat i ens poden servir d’exemple.

Apostem, ja no per l’I+D+I, apostem per investigació,

desenvolupament, innovació, transferència del coneixement;

emprenedors, comercialització i venda i assolir l’objectiu el

qual és fer-nos internacionals amb els nostres productes.

Continuem reinventant, investigant, actualitzant tot allò que ens

és propi i potenciem el rol d’una Universitat de les Illes

Balears, com a líder que ja és, de formació superior i

investigació.

Una universitat, per cert, amb un finançament precari que

els partits que conformen aquest govern s’han compromès

augmentar fins arribar a la mitjana. Estarem pendents del paper

que tenen pensat per a la Universitat, de si faran realitat o no la

tan necessària facultat de medicina. El Pi va visitar part de les

instalAlacions ja disposades a Son Espases, si valoram el cost de

cada curs, calculat en un milió d’euros, no és res comparat amb

els beneficis que reportaria com a societat.

Una altra cosa que, per cert, ahir no va dir: què en pensa

aquest govern de la facultat de medicina? Què en pensen els

integrants del pacte que han permès que vostè pugui governar?

Ho tendrà en compte la nova conselleria d’innovació? La

majoria d’aquestes propostes programàtiques en innovació són

interessants, però recordi que s’han d’engranar, prioritzar,

pressupostar i posar al servei d’uns objectius i una estratègia,

si no poden ser vuits i nous i cartes que no lliguen.

El compromís d’El Pi és amb la gent d’aquí i amb la

defensa dels seus interessos, la del teixit productiu local, la
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petita empresa local, el petit comerç local, per això ens agraden

i fomentarem iniciatives com la de “Produïm aquí” que ha

posat en marxa PIMEM i que molts de vostès també s’hi han

adherit. No som El Pi una franquícia de ningú, Sra. Armengol,

tant de bo tothom ho pogués dir, n’hi alguns més que ho poden

dir, però la resta no, i això no té preu.

Hi ha uns eixos d’El Pi, que vostè ha explicat a aquesta

cambra els eixos que seran la seva política, m’agradaria

explicar-li aquells punts que per a nosaltres, per a El Pi, són les

nostres línies vermelles, vertaderes línies vermelles que no

estam disposats a creuar, ho podem acceptar però lògicament

no hi serem a l’altre costat, però les acceptarem si no

coincideixen.

I començaré precisament pel comerç. El Pi vol que es dicti,

en el termini d’un mes, una moratòria de grans superfícies

comercials fins a l’aprovació d’un nou pla director sectorial de

comerç; l’objectiu d’aquesta mesura és clara i rotundament

contrària a l’actitud de l’anterior Govern del Partit Popular el

qual ha practicat per a nosaltres una política letal per al petit

comerç. No em crec tot això que diuen que no és legal i

Bolkestein, ja vendrà, anem a fer moratòria; El Pi li demana

que aprovi la moratòria a través d’un decret llei o a través

d’una norma territorial cautelar en un mes. Tenen vostès, li

deman, el calendari d’actuacions per a aquesta possible

moratòria del qual vostè també ha parlat? Han posat els

terminis sobre la taula els tres partits per a quan la podrien fer?

Ens agradaria saber-ho.

El nostre compromís amb els petits i mitjans comerciants

illencs és total i innegociable, el seu m’ha fet dubtar perquè

veig que du, que hi estam d’acord, la derogació del TIL i la

Llei de símbols divendres que ve, ens hagués agradat que

també hi hagués anat la moratòria de grans superfícies.

Segona qüestió, demanam un pacte per l’eficiència

sanitària, volem una sanitat universal, gratuïta i a temps, si no

haurem fracassat, sobretot si no és a temps fracassam. Hem

reduït la sanitat a les xifres, ja no hi ha persones ni malalts, ara

són pressuposts que s’han de retallar, a costa d’una plantilla

cada vegada més precària. Hem de tornar la dignitat als

professionals sanitaris, volem que es compti amb ells per

reconduir la sanitat, per estructurar-la, per prendre les decisions

que al cap i a la fi també els afecten. Els polítics van i venen,

els professionals queden; ells saben com funciona, com fer-ne

una millor gestió, s’ha acabat de ser a la cua de ràtios

d’infermeria per habitant, de ràtios de metge per habitant, de

llistes hospitalàries per a 100.000 habitants, de llits hospitalaris,

perdó, per a 100.000. Quan parlam que volem ser un país

avançat d’Europa, parlam de tenir una sanitat de primera

perquè és la que pagam amb els nostres imposts.

El Pi no vol tancar els recursos, apostam per recuperar

l’anomenat decret de demora i pel paper fonamental de

l’Atenció Primària. En aquest tema del decret de demora veiem

que no pensen el mateix els dos partits del govern que

Podemos, seria bo aclarir-ho; sense oblidar, també, en matèria

sanitària una radioteràpia igual per a totes les Illes, a Menorca,

Eivissa i Formentera i això vol dir pública i en igualtat de

condicions. Com en igualtat de condicions han de ser atesos

tots els pacients de Balears. Per tant, s’han de revisar les dietes

per a familiars i malalts de llarga estança els quals han de ser

atesos a l’hospital de referència.

Una tercera qüestió, volem, i aquí ens hi trobarà, la

derogació explícita total del TIL, com ha dit, recuperar el

decret de mínims i assumir el pacte educatiu consensuat amb

els docents. Ha de tornar la pau a les escoles i establir, a través

del diàleg, un model educatiu de futur, assumible per a tots. La

llengua catalana ha de ser la vehicular del nostre sistema

educatiu, però també s’han de trobar les fórmules perquè al

final del cicle educatiu obligatori els alumnes tenguin un

domini òptim de les dues llengües oficials de la comunitat

autònoma, així com de l’anglès. Derogaran el TIL, molt bé, hi

estam d’acord, però fan comptes introduir la tercera llengua?

També seria bo saber-ho.

Volem un pacte per l’educació al qual El Pi s’hi va adherir

des d’un primer moment, un document de mínims el qual, tot

i que els dos partits que formen el Govern ja l’han signat, no

l’ha signat l’equip de l’altre partit que els dóna suport.

La quarta qüestió és aplicar mesures de protecció i

conservació al nostre patrimoni natural marí, començant amb

una cosa molt clara, en contra de les prospeccions per a

sempre.

També és vital desenvolupar un pla d’ús i gestió, sempre

amb el consens dels sectors afectats. Així mateix, cal fer un

esforç per estudiar la possible ampliació del Parc Nacional de

Cabrera i incrementar els espais naturals protegits de la mar

balear.

Volem un pla hidrològic, acomplir amb la qualitat de les

aigües, no tirar ni una gota d’aigua a la mar bona, ni una gota

que no estigui reciclada així com toca; volem energies

renovables i lluitar contra la pobresa energètica.

Diem sí a les infraestructures públiques, però no a

l’especulació ni al consum del territori. Necessitam fer una

inversió important en la posada al dia de les nostres

depuradores; electrificar la xarxa ferroviària; millorar les

carreteres secundàries. Per això en El Pi apostam per la

reinversió en obra pública la qual possibilitaria donar feina a un

dels colAlectius més damnificats per aquesta crisi, els aturats

majors de 45 anys, procedents del món de la construcció o

d’activitats relacionades que ara es juguen les seves pensions,

parlam d’unes 20.000 persones que no poden esperar un canvi

de model econòmic a llarg termini o a mig termini, aquestes

famílies que ja es troben en una situació d’emergència social.

I si parlam d’inversió pública, parlam també de contractes

públics, les males pràctiques que han caracteritzat una part

d’aquestes contractacions han posat en perill la credibilitat del

nostre sistema. Els principis de legalitat, oportunitat, lliure

concurrència, transparència i sostenibilitat, tant econòmica com

ambiental, s’han d’imposar en pro de l’interès general dels

ciutadans i del teixit productiu d’aquesta terra.

Per la seva banda, la ciutadania -vaig acabant, Sra.

Presidenta-, ha de poder conèixer quin ús es fa dels doblers

públics i amb quins criteris es gestionen les contractacions

públiques; s’ha de publicitar i s’ha de garantir la lliure
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concurrència. Entenem, a més, que s’han de potenciar tots els

filtres que garanteixen la correcció tècnica en els processos de

contractació, el pagament d’un preu just i real, així com la

correcta execució en temps i forma de l’obra o serveis

encarregats.

I la sisena qüestió és la transparència, és la primera

demanda que ens fa la societat a la classe política. El Pi no

qüestiona les seves propostes regeneradores, no les qüestionam

i, de fet, les podem compartir si van més enllà d’una declaració

d’intencions, però en volem afegir més: com per exemple el

compromís que els secretaris generals de les conselleries

deixassin de ser càrrecs polítics per passar a ser funcionaris de

carrera qualificats i en lloc de ser només quatre anys en el lloc

hi fossin vuit anys, això és un gir de 180 graus de bon de veres,

respecte del que s’ha fet fins ara.

En tema de contenció tributària...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, li preg que vagi acabant, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vaig acabant. En tema de contenció tributària no repetiré

tota l’argumentació sobre la pressió fiscal, però el que és

evident és que més imposts no vol dir més doblers per a

l’administració, més imposts vol dir menys llocs de feina i més

sofriment per a les empreses.

També vull que sàpiguen que defensarem sempre la nostra

personalitat colAlectiva com a poble, això implica recuperar la

Llei de normalització lingüística, consensuada a l’any 1986, i

aplicar-la amb tota la seva extensió.

I també dir-los que esperam veure per a Menorca i per a

Eivissa, especialment, i els que venen de Formentera, i després

per poder anar d’aquí cap allà, aquesta tarifa plana de 30 euros,

creiem que és una qüestió bàsica; Menorca pateix d’una forma

increïble, ho saben els menorquins, i no ho he de dir jo que no

som menorquí, però som balear, a Eivissa també, però allò de

Menorca és terrorífic, allò de Formentera és terrorífic, i a

Eivissa també ho passen molt malament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, el seu temps ja ha acabat.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, acab, però vostè s’ha d’estrenar en consens...

(Alguns rialles i remor de veus)

... s’ha d’estrenar en consens, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li he donat dos minuts de més, eh?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Molt bé, no es preocupi. Acab, em queda, em queda, res,

això.

(Algunes rialles)

Per acabar, li diré, Sra. Armengol, que la posició del Grup

Parlamentari El Pi al llarg d’aquesta legislatura que comença

serà la d’una oposició constructiva, seriosa i responsable; una

oposició que vigilarà l’acció de govern i denunciarà totes

aquelles actuacions que al nostre entendre vagin en contra de

l’interès general. Però també serem proactius i mirarem de dur

a la pràctica aquells punts del nostre programa electoral que

puguin suscitar amples consensos i majories sòlides en aquesta

cambra. En aquells punts en què coincidim tendrà el nostre

suport, des de la transversalitat que representam, posant sempre

els interessos generals dels ciutadans per damunt de tot.

I acab, deia l’ilAlustre mallorquí Josep Melià Pericàs, en el

llibre La nació dels mallorquins, el següent: “En el país hi han

de cabre tots. No l’hem de fer partidista ni sectari. L’hem de

voler obert, plural, ric, contents que el mateix procés de disputa

entre les forces i idees ajudarà a veure més exactament quines

són les solucions més adequades, a fornir elements de judici i

participació. La resta, al capdavall, és una qüestió de temps”

I jo estic convençut que aquest temps ja ha començat per a

aquest país que es diu Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Voldria començar i agrair

les paraules del portaveu d’El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES, i no només agrair les paraules, sinó també donar-los

l’enhorabona pel seu resultat electoral i per ser en aquesta

cambra parlamentària. Quan jo he parlat, tant ahir com avui, de

la pluralitat de les forces polítiques a les quals estenc la mà, tot

i que algú no s’hagi sentit alAludit, jo parlava de tothom. I que

vostès, evidentment, són una força política emergent en aquesta

comunitat autònoma que és present en aquesta cambra i que,

evidentment, té tot el meu respecte i tota la mà estesa per

treballar conjuntament per al futur del nostre poble.

M’ha agradat molt que ha començat parlant de la història

d’aquesta comunitat autònoma, feia referència vostè a l’Estatut

d’Autonomia el qual va néixer amb molta ilAlusió i amb moltes

ganes per part de moltíssims actors polítics i actors socials que

varen fer possible començar a vertebrar una comunitat

autònoma pluriinsular, amb totes les seves complicacions; que

en aquell debat de l’any 1983 un tema fonamental precisament

era quin paper jugava cada illa, com es podia conformar el

Parlament de les Illes Balears. Després hi va haver grans

consensos històrics sobre el tema de la llengua catalana, amb la
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Llei de normalització, amb tantíssimes coses que s’han

construït al llarg de la història d’aquesta comunitat autònoma.

I jo he dit sempre i vull repetir avui que, sens dubte, jo soc

molt conscient que heretam tota una història viscuda de coses

molt bones i algunes, com vostè també hi ha fet esment, molt

dolentes. Idò allò bo ho has de conservar i allò dolent ho has

d’aprendre per no caure-hi mai més, i aquesta també, sens

dubte, serà la meva actitud.

Ara, també, com vostè deia, és cert que hem de posar les

bases per a un nou moment polític, econòmic i social i les

normes bàsiques d’aquesta comunitat autònoma i d’Espanya, a

les quals vostè també feia referència i de les quals,

evidentment, nosaltres, els socialistes, n’estam molt orgullosos

perquè hem format part del Govern d’Espanya durant

moltíssims anys i vàrem poder aconseguir l’entrada a Europa

i tantíssimes coses, ara és el moment, és vera, de posar,

endreçar, millorar tota l’estructura institucional d’aquesta

comunitat autònoma i d’Espanya, per això és important i

nosaltres defensam una reforma de la Constitució Espanyola,

per tal de poder treballar cap aquest estat federal i poder donar

oportunitats a territoris com el nostre, que és ver que hem estat

moltes vegades malmenats per les decisions, i en aquesta

comunitat autònoma vàrem fer possible un nou Estatut

d’Autonomia l’any 2007. Desgraciadament s’ha trepitjat molt

a la passada legislatura i s’han trepitjat consensos històrics i és

vera que, en nom de l’Estatut d’Autonomia, s’han fet coses que

van directament en contra del que diu l’esperit i la lletra de

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

A mi m’agradaria, evidentment, que en aquest moment

polític poguéssim fer un plantejament d’incloure dins la norma

bàsica estatal, com la Constitució, blindar el dret a la sanitat

pública i que, per tant, també hi hagi els recursos necessaris a

nivell estatal per poder-los fer possibles, igual que fer-ho també

a nivell d’aquesta comunitat autònoma.

Per tant, som conscient que, efectivament, vivim uns nous

temps i hem d’adaptar aquesta estructura institucional als nous

temps i respectar, repetesc, allò que ens ve del passat i que,

sens dubte, hi ha moltes coses molt bones per poder aprofitar,

i també, repetesc, moltes coses molt dolentes.

Vostè ha fet molt d’esment a la seva intervenció a la qüestió

que per a nosaltres també és bàsica, crec que a ningú se li

escapa que per fer política necessitam els recursos econòmics

suficients. Intentaré explicar com ho hem fet des d’ahir i durant

el debat d’avui.

Nosaltres sí que pensam que en aquesta comunitat

autònoma es pot ser molt més just amb la fiscalitat pròpia que

tenim a les Illes Balears, just en el sentit molt fàcil, més

progressiu, els imposts que puguem creiem que han de ser més

progressius; nosaltres pensam que qui més té ha de pagar més.

I això no vol dir que pensem que s’han d’augmentar la pressió

fiscal, la qual, per cert, durant aquesta passada legislatura, tant

a nivell estatal com aquí, s’han pujat gairebé tots els imposts i

taxes possibles, sinó que pensam que la factura de la crisi no ha

de recaure damunt la classe mitjana i treballadora d’aquesta

terra que és sobre la qual ha recaigut en els darrers temps i que,

per tant, la progressivitat en segons quins tipus d’imposts ajuda

que, crec, es pugui redistribuir molt millor la riquesa de tothom.

Plantejam seriosament un pla de lluita contra el frau fiscal

en els imposts autonòmics. Es defrauda molt en aquesta

comunitat autònoma, com a totes, no és que siguin

especialment negatives les nostres dades, ho són i, per tant, es

pot recaptar més per repartir millor. Crec que això també és una

font que hi hem de fer feina per democràcia i perquè

evidentment també necessitarem més recursos.

A nivell estatal nosaltres també plantejam i crec que també

vostès ho veuran bé, que s’ha de fer una reforma fiscal en

profunditat. És ver que la majoria d’impostos de recaptació més

potent els tenen a nivell estatal. En aquests moments a Espanya,

com vostès saben perfectament, es grava molt més la renta de

treball que la de capital. Jo crec que hauria de ser

completament el contrari, perquè sinó a qui estam fent pagar de

veritat els impostos i la factura de la crisi i la factura de tots els

serveis públics són a les classes treballadores i no als grans

capitals d’Espanya, que són moltíssims. És veritat que això no

em competeix a mi, però ho lluitarem perquè això sigui

possible.

I en allò que ens competeix a nosaltres, que és el sistema de

finançament, en el sentit de quina proposta hem de dur a nivell

de les Illes Balears, jo li agraesc la proposta que hi hagi un

comitè d’experts que hi treballi, jo crec fermament que,

efectivament, hem de comptar amb gent sens dubte del Govern,

però també amb gent de fora que pugui ajudar a fer una

proposta consensuada. Igual que m’agradaria que hi hagués una

comissió parlamentària específica, una comissió d’estudi on

vengués molta gent que en sap, a fer les seves propostes i els

grups parlamentaris, tothom, pogués proposar i entre tots junts

defensem, facem un front comú, que crec que és fonamental i

necessari, per saber quina posició tenen les Illes Balears entorn

al sistema de finançament autonòmic que s’hagi de negociar. És

veritat que el 2013 acabava el termini per fer un nou sistema de

finançament autonòmic i és veritat que no s’ha fet i que, per

tant, estam encara en la possibilitat de poder discutir aquestes

propostes.

El que no li puc acceptar, com ja he dit avui matí al Sr.

Barceló, és que independentment que hagi governat el PP o el

PSOE, Espanya ha anat igual. Jo pens que no és així, vàrem

tenir aquí un gran president, el Sr. Antich, que va fer possible

que passàssim de 21 punts per sota de la mitjana a estar 2 punts

per sobre. I a les respostes que ens ha fet el Sr. Montoro durant

aquesta legislatura, ens ha reconegut que se tenien 500 milions

d’euros cada any de més, del que teníem amb el sistema de

finançament que havia deixat el Govern Aznar. Per tant,

exactament el mateix no. I a més, es varen aconseguir uns

acords per a les inversions estatutàries fins que hi hagués un

nou règim especial. Això havia de significar molts de milers de

milions d’euros que no han arribat i que, per tant, haurem de

reclamar i és just que reclamem tots junts.

Quant a nou règim especial. Jo ho he intentat explicar avui

matí. La nostra idea, la meva idea no és que la proposta que ha

fet el PSOE en el Congrés de Diputats sigui el règim especial

que hem de defensar tots, no. Nosaltres hem fet aquesta esmena

a la totalitat perquè no ens han deixat altre marge polític
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possible, perquè ningú, el president en funcions no va tenir a bé

dur el debat en aquesta seu parlamentària. No va tenir a bé

reunir els partits polítics per parlar-ne. No va tenir a bé reunir

els agents econòmics del Cercle d’Economia, al sindicats, a

tothom, per parlar-ne, que hagués estat l’ideal. Nosaltres durant

quatre anys hem demanat que això es fes així, però no hi ha

hagut manera. Ens vàrem assabentar com tothom, per la premsa

que s’havia aprovat un nou règim especial, que no s’havia

comptat amb ningú, i que s’estava tramitant en el Congrés dels

Diputats, a més es va demanar la urgència per part del Grup

Parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats.

Davant d’això, el PSOE va fer l’únic que li quedava per fer,

que era fer una esmena a la totalitat i tenir un plantejament jo

crec que molt digne d’allò que podria ser un nou REB. Això no

vol dir que hagi de ser aquest el que s’aprovàs, sinó que la

meva idea és que el Govern d’Espanya ha de paralitzar aquest

règim especial, perquè no és possible que s’acabi aprovant

finalment una llei que no s’ha discutit amb el nou govern i no

s’ha discutit amb la societat de les Illes Balears, que

m’interessa més que amb el nou govern. Per tant, la idea és que

s’aturi i discutim aquí quin règim especial volem. I té la meva

garantia que així ho volem fer. De fet, jo vaig fer arribar a totes

les forces polítiques, també al Govern en funcions, la proposta

de règim especial que hem fet per defensar dins el Congrés dels

Diputats. No hem tengut la possibilitat que el Govern ens hagi

fet cas en el plantejament que havíem fet, però bé, ja

començaré un nou govern molt aviat, aquesta setmana i, com

deia, demanaré immediatament la reunió amb el Sr. Rajoy per

veure si pot escoltar aquesta possibilitat des de les Illes Balears.

Vostè ha fet referència, i és cert, l’herència econòmica

pública que tenim és dolent, un deute de 8.400 milions d’euros,

de moment, i un dèficit disparat, de moment, perquè s’acaba de

fer públic, m’han passat la nota ara mateix, que ja presentam un

dèficit de 112 milions d’euros aquest any, som de les

comunitats autònomes que més empitjora. Havíem de tancar

amb un 0,7, aquest és el compromís que va assumir el Sr.

Bauzá i en el mes d’abril ja duim un 0,4. L’any passat, en

aquest moment..., el mes d’abril dúiem un 0,04, ara un 0,4. Per

tant, l’herència que rebem és aquesta, Sr. Font. Efectivament,

amb aquesta herència haurem de gestionar els somnis, les

ilAlusions i les necessitats de tots els ciutadans i les ciutadanes

que crec que varen parlar molt clar dia 24 de maig.

Vostè parlava de diferents qüestions sobre el model

productiu, sobre la necessitat de reajustar aquest model

econòmic, jo compartesc moltíssimes de les qüestions que ha

explicat avui. De l’impost turístic que nosaltres hem plantejat,

perquè quedi meridianament clar, nosaltres pensam que

efectivament, ha de ser finalista, clar que sí! Un dels motius

més importants de la necessitat d’implantar aquest impost

turístic és perquè efectivament, com vostè deia, necessitam

allargar temporada turística, fonamental per tenir una cohesió

social molt més àmplia, perquè els treballadors puguin cotitzar,

perquè els hiverns no siguin tan durs com estan sents a totes les

illes, especialment l’illa de Menorca. Per fer possible allargar

temporada necessitam invertir més en producte turístic,

necessitam invertir més en les zones turístiques degradades,

necessitam moltes qüestions que demanden els mateixos

empresaris de l’hostaleria. Per fer això necessitam recursos

econòmics, crec que és així de clar. I crec que a moltes

comunitats autònomes i països avançats no es discuteix gaire fa

molt de temps, i a mi no m’agrada dramatitzar aquestes

qüestions, i ahir vaig dir i és la meva idea, que evidentment

puguem consensuar el resultat final i treballarem des del diàleg

i des de l’acord. I treballarem des del primer dia per intentar

parlar amb tots els sectors turístics, que són molts. I el turisme

és tema d’estat en aquesta comunitat autònoma i crec que hi ha

d’opinar tothom. 

Vostè feia propostes que a mi em semblen engrescadores,

el tema dels allotjaments de vacances en els plurifamiliars. És

cert, vostè feia un apunt que em pareix interessant, els

ajuntaments hauran de tenir alguna cosa a dir, perquè mesclam

l’ús residencial amb l’ús turístic i això té les seves

problemàtiques, crec que tots en som conscients. I hem de fer

possible efectivament que els 13,5 milions que vénen i generen

riquesa, hi pugui haver molta més gent que pugui viure del món

del turisme i hem de fer efectiva la modificació de la Llei

general turística perquè el plurifamiliar pugui entrar dins aquest

de vacances. Ara, és un debat complex, és cert, és un debat que

també haurem de tenir entre tots i que hem de veure amb quines

mesures urbanístiques pot entrar aquest plurifamiliar. Jo crec

que amb això haurem d’arribar a un acord i que des del primer

minut evidentment també parlarem amb totes les formacions

parlamentàries.

Després m’ha plantejat moltes qüestions sobre el tema

d’innovació. Jo crec que estam d’acord, cada un ho ha

expressat una mica des de la seva manera. Però és cert que hem

d’innovar en tecnologies, en recerca, en desenvolupament,

tenint en compte la Universitat sense cap dubte, jo ho he dit en

totes les meves intervencions, l’objectiu final és la transferència

de coneixement perquè els sectors tradicionals també puguin

innovar, sense cap dubte. Crec que amb això hi estam d’acord

i estam d’acord en què..., per això precisament una de les

demandes en aquest acord de governabilitat, era que tots els

serveis i totes les polítiques de recerca, desenvolupament i

innovació, acabassin en una mateixa conselleria, perquè crec

que això també dóna potència política i possibilitats de futur.

Després em feia una pregunta molt clara sobre els estudis de

grau de medicina, sí, sí. Als estudis de grau de medicina

nosaltres en som absolutament favorables. En aquest Parlament

de les Illes Balears ja s’ha aprovat per unanimitat el pla

d’estudis, està contemplat per part de la Universitat de les Illes

Balears, depèn evidentment de la Universitat de les Illes

Balears, però hi ha tres qüestions que em sembla a mi que són

bàsiques: una és un jove d’aquesta comunitat autònoma té dret

a poder estudiar medicina a la seva comunitat autònoma, em

pareix una cosa bàsica, som l’única comunitat autònoma que no

ho té, a mi me sembla que sempre haver de discutir perquè

nosaltres ho hem de tenir i els altres no, és una mica sempre

pejoratiu cap a la nostra comunitat autònoma. Per tant, si altres

ho tenen, per què nosaltres no? Tenguem una mica d’orgull de

ser qui som. 

Però tal vegada aquesta no és la més bàsica, la més bàsica

és que recerca en salut és fonamental. Quan parlam

d’innovació, recerca en salut és un tema fonamental en aquesta

comunitat autònoma. I és també fonamental pensar que vàrem

fer un hospital que ens costa molts de recursos públics a tothom

i que pagarem molts d’anys. I en aquest hospital ja hi ha unes
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infraestructures fetes adequades per fer aquests estudis de grau.

Evidentment haurem de fixar molt bé la quantitat, haurem de

parlar molt bé amb la Universitat de les Illes Balears i haurem

d’afinar molt bé aquests acords necessaris, en aquest cas amb

la Universitat i des del poder polític i també evidentment en el

Parlament de les Illes Balears.

Després, vostè, ens ha explicat les seves línies vermelles.

Miri, començant per les grans superfícies, jo estic totalment

d’acord, i em dirà, bé, i per què no ho ha anunciat en el primer

Consell de Govern? Òbviament tot això s’ha de treballar, té una

dificultat una mica més àmplia que segons quines altres

qüestions.

De l’únic que tenc por, Sr. Font, per ser molt clara, com que

vostè també és molt clar jo també li diré molt clar, és que com

que els anteriors governants, que encara hi són, varen anunciar

de forma molt pública que es començava a fer un pla

d’equipament comercial en el Consell Insular de Mallorca i

alhora que ho anunciaven no varen fer la moratòria, pas pena

de les llicències que hagin entrat, per parlar clar, pas pena

d’això perquè quan fas una crida i no poses la moratòria al

mateix moment tots sabem què succeeix. Per tant, això ho

volem entrar, volem tenir la informació, volem fer-la pública i,

evidentment, la farem pública de tot el que ens trobem, sense

cap dubte, i a veure quina mesura podem treure la millor i la

més ràpida, perquè les moratòries s’han de fer molt ràpides

perquè serveixen per aturar i si no, ja no serveixen, per tant, ho

farem de la forma més ràpida i els donarem informació tot

d’una que la tenguem perquè, em sap greu dir-li, no la tenim.

En tot el que ens ha fet referència, la sanitat, les

radioteràpies, també ens trobam aquí una mica fermats, les

concessions de Menorca i d’Eivissa estan fetes i nosaltres hem

defensat aquí i hem defensat sempre que ha de ser pública.

Intentarem veure en quina situació està aquesta circumstància

que el Sr. Bauzá s’ha entestat a deixar fermada i que sigui

privada. 

Li vull fer esment a una cosa que em pareix important i que

està en l’acord de governabilitat, els malalts desplaçats de les

altres illes el que hem acordat és que tenguin l’estada gratuïta

quan vénen a l’illa de Mallorca, que no hagin d’avançar els

doblers, que és el que passa ara, sinó que es faci càrrec des del

primer minut l’Ibsalut, que crec que mereixen els ciutadans de

les altres illes quan han de venir a aquesta per poder fer

tractaments sanitaris.

I quant al pacte educatiu, crec que hem anat molt per la

mateixa línia, per tant, estam absolutament d’acord amb el

plantejament del Pacte social per l’educació que es necessita

amb la comunitat educativa, que és fonamental tornar la pau a

les escoles, que és fonamental posar-hi més recursos i que,

evidentment, hi ha dos símbols molt perniciosos d’una forma

de governar, la Llei de símbols i -valgui la redundància- el TIL,

això necessita de solució immediata, que és el que farem si

tenim la confiança per començar a governar a partir d’avui

capvespre.

Ha fet referència a un tema que a mi em preocupa, que són

les depuradores i que, per tant, necessitarem molts de recursos

públics per poder invertir perquè, efectivament, quan parlam de

turisme de qualitat i després tenim la situació de les

depuradores que tenim, no casa una cosa amb l’altra si realment

volem apostar per aquest model turístic i model ambiental

necessari per a aquesta comunitat autònoma. 

Sr. Font, igual que he dit als altres grups parlamentaris,

nosaltres no només necessitam sinó que volem de les seves

aportacions, que vostès vigilin, vostè ha dit, “vigilaré i seré

proactiu”, millor. Totes les propostes que siguin en benefici

dels ciutadans de les quatre illes d’aquesta comunitat autònoma

seran ben rebudes, seran escoltades i sens dubte seran parlades

i, si podem, posades en marxa. Aquesta és la idea que jo li vull

transmetre avui capvespre. La mà està estesa per governar

d’una altra manera i per fer polítiques d’una altra manera.

Vostè, com jo, sap perfectament el que votaren els ciutadans

dia 24 de maig, per tant, volen canvi en les formes i canvi en el

fons i és veritat que la majoria de diputats d’esquerra, 34, és

molt àmplia, però també és veritat que volem del suport, de

l’esforç d’altres grups parlamentaris i d’una forma important

del grup parlamentari que vostè representa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores i senyores

diputats. Sra. Candidata a presidenta del Govern, gràcies per

les seves respostes i d’alguna que tal vegada volem més

concreció li acabaré de demanar. 

Amb el tema de la facultat de medicina, és evident que el

més important de tot és el centre d’investigació, és a dir, el que

toca és constituir el grau i després poder fer que el centre

d’investigació pugui funcionar, estam parlant de l’IdISPa,

parlam de línies de recerca on tenen ocupats més de 550

investigadors. Aquí parlava el Sr. Jarabo, avui matí, que hem

de recuperar tota una sèrie de gent que fa feina fora que ell

coneixia, jo en conec algú que fa feina a Preston, a algú que

dirigeix cotxes totalment... o alguna que dirigeix equips de més

de 65 persones de cotxes totalment elèctrics a Munich, aquests

a Preston en qüestions de bioquímica i altres qüestions. Clar

que poden venir, el problema és que si no tenim els llocs per

estudiar i per investigar, si no tenim els llocs per investigar no

els podem fer tornar a venir. Després haurem de posar doblers

perquè puguin estar aquí, és evident, però el que fa la facultat

de medicina imprescindible, és una curtesa no veure-ho això,

és de curts. I no se senti ningú insultat, però és de curts. No

veure la capacitat que tenim de poder invertir en una nova

ciència, en una alta forma de negoci, on tenim les dones i els

homes preparats com mai i que se’n van a fer feina a altres

hospitals i a altres llocs de recerca de tot el món, també està

molt bé que si un vol estudiar medicina no hagi d’anar a

Barcelona, no hagi d’anar a Madrid o no hagi d’anar a

València, però hi ha aquesta segona part que forma part

fonamental del nou model econòmic, és fonamental. No ho

pensin per tots els que vostès tenen al voltant de cinquanta
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anys, no ho pensin per a vostès, no siguin egoistes, pensin-ho

per a qui en té 22, 24, 25, 18 o 30. No sé si tenen fills o no, jo

en tenc tres i tenc dos nets, és aquest futur que hem de guanyar,

és aquest futur on hem de perdre molt de temps. 

Li ho agraesc, veig que ho podrem treure, a això. 

El calendari de totes maneres de fer la moratòria, vostè creu

que no passarem més d’un mes, o si pot ser no hauríem de

passar un mes. 

Després hi ha un tema, restablir la Llei de normalització

lingüística, és a dir, això és una de les altres coses que ens

interessa molt la data. 

El tema de l’electrificació dels trens, si realment aquí no

m’ha contestat a veure si també hi creu com nosaltres.

Després hi ha una altra qüestió que crec que és important,

el tema que li hem proposat, que les secretaries generals de les

conselleries, tant dels consells, però especialment les del

Govern, que depenen de vostè, fossin, dones o homes, alts

funcionaris de carrera de la comunitat autònoma. Allà on

comença a moure’s qualsevol contracte és a la secretaria

general, a la secretaria general, si tenguéssim que tots els

secretaris generals fossin dones o homes de carrera, començaria

tot a un lloc que un tècnic ho supervisa fins al final. Aquesta

proposta nosaltres duim dos anys dient-la, no és una cosa d’ara,

n’he parlat amb algú dels que estan aquí dins, de vostès,

d’aquesta qüestió. Així vetllaríem per aquesta transparència i

seria ..., vaja, una forma de llevar-te sospites de sobre i

transparent a més no poder. Sé que és agosarat, clar que és

agosarat, però és que jo crec que la societat ens ho demana.

L’altra qüestió, està d’acord amb mi i amb El Pi, amb el Sr.

Melià i amb la Sra. Sureda, que si arriben a un consens amb el

tema de l’impost turístic no es pot implantar fins el 2017

perquè els preus dels establiments turístics ja estan contractats

per al 2016? És important aquest tema, és important perquè si

volem fer entendre la necessitat per poder-lo tenir el que no

pots fer és, com he dit jo, un TIL al turisme, que és imposar-li

aquest tema. 

L’altra qüestió, jo aquí tenc una feina que hem fet des d’El

Pi que és la següent, vostè necessita, mentre no arribi el nou

sistema de finançament, necessita una sèrie de milions d’euros,

important, li deixaran fer molt més poc amb el dèficit, però sí

crec, i això li ho dic al Sr. Bauzá també, crec que seria

interessant, molt interessant, si hi hagués un compromís, guanyi

qui guanyi el novembre, guanyi qui guanyi el novembre,

nosaltres també mirarem de ser-hi, a veure si guanyarem, si

fóssim nosaltres seria fàcil perquè la solució la posaríem, però

nosaltres en farem un o dos, no en farem més, però si hi hagués

un compromís real, real, que d’aquests mil milions que es

deuen d’inversions estatutàries pogués tenir el Govern balear

200 enguany, encara 200 enguany i 200 els pròxims quatre

anys, fent un pla d’inversions només, només, només, només

amb el tema de depuradores, amb el tema d’emissaris que no

complim -ara no veig el conseller-, amb el tema d’emissaris,

amb el tema de xarxes secundàries de carreteres, no ampliar-

les, eh?, arreglar-les, un voral perquè les bicicletes,

cicloturisme, que ens encanta quan un hotel obri el mes de

març, ens encanta, perquè aquests vendran a sopar o a berenar,

aniran a Sineu, aniran a Cas Cotxer a Sa Pobla o aniran a la

plaça d’Inca o aniran a... aquí, a Llucmajor... al bar aquell, a

Cas Busso... No, no, no, ho parl molt seriosament, aquests

petits empresaris estan contentíssims d’aquestes coses, si

milloram aquests prop de..., que no són bromes, prop de...1.500

quilòmetres de xarxes secundàries, hem de menester, només, en

total, en total quan arribam al final, hem de menester només

371 milions d’euros, 371, tendríem feina per a quatre anys.

Estam parlant de mà d’obra, eh?, de mà d’obra que ve del món

de la construcció, si vostès calculen que en lloc de només

carreteres, les depuradores, els emissaris, les xarxes d’aigua

potable i  les xarxes pluvials i gastassin d’aquests 1.000 milions

que rebríem en cinc anys, comptant enguany ja, i vostès saben

que en obra pública el 40% és ocupació, donaríem feina a

16.000 persones de la construcció, feina de doblers que són

nostres, que no ens han donat!, això donaria un aire, un alè a

aquesta gent major de 45 anys que ve del món de la

construcció, fusteries, ferreteries, ... que no té alternativa i ja no

aconseguirem fer una formació distinta, que per obres que no

són especulatives ni que consumeixin territori tendrien feina i

això, Sr. Bauzá, podria ser una darrera gran feina, que entengui

el Sr. Rajoy.

Després ja veurem si és el Sr. Rajoy, el Sr. Sánchez o el Sr.

Iglesias al novembre que... continuàs pagant allò altre, perquè

si no té un problema, no té doblers, per això jo li deia que havia

de fer un pla d’eficiència administrativa, perquè si no..., és clar

si a vostè no li deixen fer més dèficit del que ha pogut fer el

Govern enguany, si aquests doblers del nou sistema de

finançament no arriben fins d’aquí a un any i mig, dos, dos i

mig, com ho fa?,  en canvi, jo crec que aquest consens

d’aquesta sala, perquè tots els que estam aquí, tant a la dreta

com a l’esquerra sabem que les llistes d’espera hi són, els

60.000, 70.000 treballadors que no tenen feina hi són, els

apuntats a l’atur, punyeta!

Si tenim al nostre estatut que és la nostra principal eina de

feina, on tots ens hi hem compromès i hem votat a favor, que

ens tornin aquests doblers que ens havien de donar aquests

quatre anys!, 200 milions d’euros cada any, amb 200 milions

començaríem a apedaçar les coses des que... a Podemos els

preocupa tant que es fan comptes que els preocupa més a ells

que a mi, que és del qui sofreix, del qui no té -del qui sofreix,

del qui no té- i aquí jo, Sra. Armengol, maldament nosaltres

siguem de l’oposició estam disposats a venir amb vostè on

sigui, a Madrid, i esper que el Sr. Barceló sigui reivindicatiu,

a mi em va agradar molt quan el Sr. Barceló va anar a Madrid

a principi de campanya, li vull veure cada dia, li vull veure

cada dia, li vull veure cada dia, és l’única forma que ho

entenguin, que hi siguem cada dia, El Pi d’això en sap molt, de

picar pedra cada dia per poder arribar i és l’única forma de fer-

ho i aquí tendran una legislatura distinta amb El Pi, segur, que

la tendran distinta, perquè no estam aquí, perquè vull que ho

sàpiguen, per posar cap pal a les rodes de qui té la

responsabilitat que la gent no sofreixi en aquesta terra.

Només dir-los que nosaltres, Sra. Armengol, ens

abstendrem i agafi-ho com a un vot de confiança, aquesta

abstenció, d’intentar fer feina per a tots els ciutadans de Balears

i no dubti que la Sra. Sureda, el Sr. Melià i jo mateix tenim
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moltes idees que els poden ser molt bones per poder tirar

endavant.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per concretar una mica el

que ha quedat encara una mica enlaire, vostè plantejava els

temes de recerca en salut, jo en som absolutament partidària, és

evident, no només perquè és la meva professió i el meu

coneixement, sinó perquè és fonamental, si volem innovar, no

desaprofitar un àmbit molt potent de creixement econòmic, de

coneixement i un àmbit per poder aplicar també al nostre

hospital i que, per tant, també es puguin fer uns graus de

medecina que siguin com a molt pràctics, que seria una mica la

idea d’aquesta comunitat autònoma, i efectivament és una

llàstima que el pla de ciència que es va aprovar en aquesta

passada legislatura ni tan sols anomenàs la recerca en salut,

cosa que és evidentment bàsica per al futur d’aquesta comunitat

autònoma.

Vostè em plantejava el retorn de la Llei de normalització

lingüística, és cert no li he concretat el quan ni el com, és un

dels consensos bàsics que teníem en aquesta comunitat

autònoma, sens dubte ho farem el més aviat possible, jo

necessit, evidentment, començar a caminar i, per tant, no li puc

dir divendres ho durem tot perquè és impossible, m’ha

d’entendre, ara, es va modificar per la porta de darrere

modificant la Llei de funció pública i per tant, farem les dues,

perquè el requisit també del català tornarà ser a l’administració

autonòmica i per tant modificarem també la Llei de funció

pública.

L’electrificació del tren, hi estam totalment d’acord, també

és una de les propostes que duim als acords de governabilitat

signats i també, evidentment, necessitarem dels recursos

necessaris per fer-ho, però és un compromís que durant aquesta

legislatura això es pugui tirar endavant.

Estenem-nos una mica més en el que vostè ens planteja dels

secretaris generals tècnics i vostè ho planteja com a mesura

anticorrupció o una mesura de transparència, miri, puc entendre

de què ens està parlant i tal vegada hi pugui estar d’acord en el

concepte de com ho està plantejant. Nosaltres què hem

plantejat?, tenir un govern obert, això vol dir que tot publicat,

que tothom sàpiga cada euro públic on va, que els contractes

estiguin absolutament publicats, que els informes tècnics...,

com s’avalua cada una de les contractacions sigui públic, això

ja ho vàrem fer la passada legislatura al Consell Insular de

Mallorca, per tant, que sigui molt difícil poder amagar com se’n

van els recursos públics de l’administració, crec que això és

més important, des d’aquesta transparència necessària a la

nostra comunitat autònoma.

Hem plantejat també, amb indicadors de qualitat, pactats

externament, que hi hagi una avaluació de l’eficiència de

l’administració pública, també és fonamental. L’administració

pública ha de ser molt més eficient del que és i en això

necessitarem tornar engrescar els servidors públics que han

estat molt malmenats durant els darrers anys i, per tant,

necessitam el suport i l’acord i el consens dels funcionaris

públics perquè tirar endavant l’administració pública és

fonamental i crec que també l’hem d’avaluar i, per tant, en això

també hi crec fermament i crec sincerament que els secretaris

generals tècnics, per la confiança política que han de tenir no

tenen per què ser funcionaris, escolti, vostè sap que molts d’ells

són funcionaris públics de les Illes Balears.

Vostè plantejava un tema..., bé, abans d’això passaré a

l’impost turístic, l’impost turístic, evidentment, la nostra idea

és parlar-ne amb els sectors implicats que -repetesc- són molts,

perquè el turisme és qüestió d’estat i, per tant són molts, parlar-

ne i poder arribar al consensos suficients. Jo no li puc avui que

això s’aplicarà després del 2017, em semblaria una deslleialtat

abans de començar a parlar amb..., políticament, socialment i

econòmicament d’aquesta posada de l’impost turístic. Ara, li

diré una cosa perquè ningú no s’alarmi, aquí els que tant

defensen ara les baixades d’impostos i que tot això..., en fi, ens

destrossarà la nostra comunitat autònoma, el Govern d’Espanya

fa pujar l’IVA turístic del 8 al 10 en plena temporada, i aquí

ningú no va dir res, es varen pujar totes les taxes aeroportuàries

a les temporades baixes condemnant les Illes Balears a tenir

hiverns duríssims i aquí, ... no em referesc als sectors socials de

fora, em referesc a aquí, ningú no va dir res. Per tant, no ens

alarmem, ho farem de la millor manera possible, però ho hem

de fer perquè necessitam reinvertir en allò que és el motor

econòmic d’aquesta comunitat autònoma, que és el turisme.

Després, vostè feia uns plantejaments del com hem

d’aconseguir més finançament, jo ja li ho he dit: front comú,

evidentment, com més gent se sumi a la demanda social

necessària i política per tenir millor finançament, molt millor,

per als que governarem, per als partits polítics que donaran

suport o que no donaran suport..., però que estan interessats

que aquí les coses funcionin millor, i per als agents socials i

econòmics d’aquesta comunitat autònoma.

Vostè plantejava un pla d’inversió pública i jo entenc el que

diu i a més jo en som partidària i jo..., amb tota la gent que ens

hem reunit durant la precampanya i la campanya electoral n’he

parlat molt, primer de tot hem d’anar al que és bàsic d’aquestes

illes i fins que no tenguem arreglat el bàsic i el bàsic és la xarxa

d’aigües, és que hi ha coses molt bàsiques, la gent d’Eivissa

que té uns problemes enormes, a Sant Josep no tenen aigua

potable, això no lliga amb el fet de ser una comunitat que vol

ser de primer nivell i que després estiguem en aquestes

circumstàncies. Per tant, si tenim recursos per invertir, recursos

econòmics el primer anem a allò bàsic que és el fonamental,

encara que no es vegi i encara que faci vots i que

desgraciadament moltes vegades s’ha primat més això que no

la importància de les inversions que s’han de fer en aquesta

comunitat autònoma, per tant, sí. 

I hem de pactar amb l’estat evidentment, que ens pagui el

deute que té i que ens el pagui cada any, però comencem a

cobrar ja. Això és el plantejament que nosaltres hem fet amb
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l’esmena a la totalitat del règim especial de les Illes Balears i

crec que és un plantejament que hem de defensar davant el

Govern d’Espanya governi qui governi, i jo li puc dir que seré

igual de reivindicativa governi qui governi a Espanya. És

veritat, crec que tendré més sort si és Pedro Sánchez el

president del Govern d’Espanya que no si continuen altres,

però bé, això ja ho decidiran els ciutadans a partir de

novembre. Nosaltres facem la nostra feina, que és molt ingent.

Acab per dir-li el que li deia al principi: nosaltres volem

governar des d’una altra manera, des del diàleg, des del

consens, des de l’acord, que no només decidim els partits

polítics sinó que sobretot obrim molt la participació ciutadana,

la participació dels agents socials, dels agents econòmics; aquí

hi ha molta gent que té moltes ganes que aquesta comunitat

autònoma tiri endavant de veritat i tiri endavant d’una forma

molt justa, i que reparteixi molt millor la riquesa que som

capaços de crear, i és cert que hem de pensar en molta gent que

ha passat moltes dificultats, i molts d’ells són petits i mitjans

empresaris, i molts d’ells són treballadors, i molts d’ells són

persones que són a l’atur, i molts d’ells són joves que se n’han

hagut d’anar de casa nostra perquè no tenien aquí cap

oportunitat. Per tant amb tota gent també hi volem fer feina i

volem pensar en ells, i crec sincerament que comença una etapa

de diàleg, una etapa constructiva i una etapa en què, Sr. Font,

vostè sap que vostè i jo ja ens hem entès en altres ocasions i

estic segura que en aquesta legislatura també ho farem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Nel Martí, portaveu del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, des del Grup Parlamentari menorquí i menorquinista

donarem suport a la investidura de la Sra. Francina Armengol

com a presidenta del Govern de les Illes Balears, un suport que

està basat en tres elements fonamentals: el primer, i

possiblement el més important, és l’element programàtic; PSIB,

Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Gent per

Formentera hem estat capaços de teixir un programa de govern,

cosa que d’altres serien incapaços de fer, fet a partir de cinc

programes electorals diferents, però no tan distints per no poder

arribar a acords. És un programa de canvi que posa les

persones i els serveis a les persones com a columna vertebral de

govern. 

Ahir qui avui serà investida com a presidenta ja va exposar

alguns dels aspectes importants d’aquest programa de canvi:

pla contra la pobresa infantil, la renda mínima garantida, pla

contra els desnonaments, la recuperació del CES i del Consell

de Joventut, la derogació de la Llei de símbols i del decret TIL,

la lluita contra l’homofòbia, etc. Els compartim tots, formen

part d’aquest programa comú. Per cert, fa només dos dies, dia

28 de juny, un ciutadà, curiosament, casualment menorquí, a

Inca va ser agredit violentament per un grup d’agressors

homòfobs. En un president com cal, en un govern com cal, en

un partit com cal, s’hagués pronunciat de forma clara i

contundent contra la violència. Jo no vull aquest president, vull

un president que contra la violència actua de forma ferma, sigui

dona, sigui home, sigui blanc, sigui negre o sigui rosa; aquest

president no el vull.

Amb aquest programa, deia, idò, es desenterren mots

proscrits durant aquests quatre llargs anys: diàleg, pacte,

autogovern... En qualsevol cas, per al nostre grup han faltat tal

vegada algunes referències que ara és l’oportunitat de parlar, i

que és cert que posteriorment sí altres grups s’hi han referit, i

que són per a nosaltres fonamentals; en referesc a la

connectivitat aèria i al servei de residència per a malalts i

familiars de fora de Mallorca; més endavant m’hi tornaré a

referir.

El segon element, com deia, sobre el qual s’estructura el

suport a la investidura, és la implicació en l’execució d’aquest

canvi, perquè una cosa és un programa de canvi i una altra un

govern de canvi, i MÉS per Menorca entén que dia 24 de maig

els menorquins i les menorquines, així com la resta de

ciutadans balears, van expressar clarament que volien un canvi

en les polítiques i en la forma de fer política, i van demanar a

moviments i a formacions d’esquerres i sobiranistes com MÉS

que ens banyéssim, que ens impliquéssim, que participéssim

activament en aquest canvi des d’ajuntaments, des de consells

insulars i des del Govern. 

I el tercer element que explica el nostre suport a la

investidura i a un govern PSIB-MÉS és que aquests programa

i govern de canvis poden i han de servir per fer un gran canvi

a Menorca, que MÉS per Menorca ha explicitat a través de les

línies vermelles sensiblement menorquines a què em referia

abans i que seran un dels punts importants de la meva

exposició.

Tenim clar que els protagonistes del canvi a Menorca han

de ser els menorquins i les menorquines, les institucions locals

i el govern insular, però també tenim molt clar que és

fonamental que el Govern de les Illes estigui al servei d’aquest

canvi. Podríem parlar aquí de les competències pròpies dels

consells insulars, del seu finançament, de la revisió del

finançament de competències pròpies com la de transport

terrestre o agricultura, de l’exercici de la capacitat

reglamentària que hauria de permetre, que previsiblement

permetrà, el Consell de Menorca impulsar una llei de Menorca

reserva de la biosfera; o de la capacitat reglamentària que ha

estat tan difícil de dur a terme durant aquests quatre anys quan

les lleis impulsades per aquest govern deixaven tan poc marge

d’actuació als govern insulars, i l’exemple més clar i

possiblement també més patètic d’aquesta situació és el

reglament turístic i la Llei turística, feta a imatge i semblança

dels seus principals interessats, els lobbys hotelers, i en canvi

d’espatlles, d’esquena als que haurien de ser uns dels

protagonistes que són els consells insulars. 

En resum, MÉS per Menorca donarà avui suport a Francina

Armengol perquè d’aquesta forma dóna suport i s’implica en un

programa al servei de les persones, en un govern de canvi i en

un govern de governs que sabem que respectarà, que cooperarà

i que impulsarà els governs insulars i els consells insulars com
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a autèntics governs a cada una de les Illes. Prou de considerar

els consells insulars com a administració perifèrica del Govern

de les Illes Balears, com va dir algú en aquesta cambra i del

Partit Popular; prou. 

El dia que els diputats de MÉS per Menorca van prometre

el càrrec ho van dir ben clar: serem lleials, que ningú no ho

dubti, però abans de res serem fidels a Menorca. Serem lleials

en el sentit de compliment de la llei, clar que complirem la llei,

però també ens comprometem a canviar-la per posar-la al

servei de les persones i del país. També serem lleials en el

sentit de corresponsabilitat i de ser bons companys de viatge;

intentarem ser els millors companys de viatge sempre que la

ruta sigui l’acord i el programa pactats. Serem allà de totes

totes per complir els compromisos, per complir les línies

vermelles de MÉS per Menorca incloses en el pacte, en el

programa comú, i per complir la voluntat de canvi expressada

a les eleccions de dia 24 de maig: canvi de polítiques, canvi de

forma de fer política i canvi a les institucions perquè aquestes

estiguin realment al servei de les persones.

I deixin que dediqui uns minuts, breument, a nosaltres

mateixos, a MÉS per Menorca, i també unes referències al grup

parlamentari propi, perquè és inevitable, perquè encara que a

algú li molesti i no em vulgui prestar atenció la realitat és la

que és. Per a Menorca i també per a aquest parlament i per a les

Illes en el seu conjunt és una fita històrica -hauria així

d’assumir-se, com una fita històrica- que una formació política

d’àmbit insular no mallorquina, menorquina en el nostre cas,

hagi obtingut prou representació per constituir-se com a grup

propi i com a veu diferenciada per defensar els interessos de

Menorca. Algú s’hauria de demanar pel significat d’aquest fet

històric, i en aquest sentit els exposaré dues consideracions, una

de política i una de territorial. 

La política, que explicaré de forma molt gràfica i quasi de

forma interrogativa, seria la següent: quin sentit té que qui a

Menorca diu una cosa, en aquest cambra -com ha fet durant

aquests quatre anys- voti la contrària?, quin sentit té que el

partit i el president de Menorca votin en el consell insular una

cosa, fins i tot instant el Govern, i en el Parlament votin i

defensin la contrària? La lectura és ben senzilla: aquests partits

són esclaus del partidisme en el sentit més negatiu i no són

instruments útils per defensar els interessos de Menorca, dels

ciutadans de Menorca, i els ciutadans ho han entès, ho han

captat. La distància entre el Parlament i els ciutadans de les

illes de Menorca, Eivissa i Formentera no és només de

quilometratge; el quilometratge és l’anècdota, la distància real

és sobretot de sentiment. Els ciutadans balears, tots,

independentment d’on viuen, senten -i especialment durant

aquests darrers quatre anys- que el que parlam aquí no són els

problemes reals de la gent; parlam de desafecció política, i això

a vegades és cert i a vegades tal vegada no ho és tant, però una

cosa és no sentir-se identificat amb el que es parla aquí, en el

Parlament, i una altra molt diferent és sentir que al Parlament,

que a la majoria parlamentària, la realitat i les prioritats dels

ciutadans que viuen a les illes que ens han identificat com a

menors no són les prioritats ni del Parlament ni del Govern.

Perquè el Parlament de les Illes Balears sigui realment el

Parlament de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera caldrà

pensar i exercir el país possiblement d’una altra manera, i fer-

ho des de la vessant més radicalment democràtica, açò és des

de les realitats diferenciades dels fets insulars, des de la

sobirania i el respecte insular i des dels interessos també

compartits; ho diré d’una altra manera: o el Parlament de les

Illes Balears és el Parlament de tots els ciutadans, de tots els

territoris, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, o aquest

parlament no serà. 

I açò darrer em dóna peu per entrar dins la segona

consideració al fet històric d’un grup parlamentari menorquí.

Feim una passa en el sentit de rompre les desigualtats

territorials, per tractar de forma diferent el diferent perquè sigui

igual, i deixant de parlar de sentiment balear per començar a

parlar de Balears com una comunitat d’interessos compartits,

estructurada sobre sentiments insulars, o passarem de les

referències reiterades a la manca de cohesió i de sentiment

balear a les referències de manca de sentit. Quin sentit té una

comunitat, quin sentit té un parlament que és incapaç de tractar

com a important allò que és fonamental per a una part, jo diria

que per a una quarta part, de la comunitat? Si les prioritats de

Menorca, Eivissa i Formentera no poden arribar a ser les

prioritats del Parlament o del Govern de les Illes Balears, quin

sentit té parlar de Balears? Volem un parlament i un govern de

les Illes al més pur estil federal -ho deia en el debat de

presentació d’investidura-; jo li diria confederal, des de la meva

sensibilitat, que respecti i incorpori la singularitat i la voluntat

de cada una de les Illes. 

I deixi que concreti açò en termes de vida quotidiana. Açò

és parlar per Menorca -pel conjunt de les Illes, però em referiré

a Menorca- de transport aeri. Parlar de connectivitat en un

arxipèlag no és parlar d’una anècdota, sinó d’una cosa

essencial, i ho és encara més, molt més, per a les illes, com

deia, de Menorca, Eivissa i Formentera. Les Illes Balears és

cert que no necessiten AVE ni trens d’alta velocitat, i Menorca,

Eivissa i Formentera possiblement -o ben segur- no necessiten

ni tren ni metro, però Formentera, Eivissa i Menorca sí que

necessiten un transport terrestre públic de qualitat i accessible,

amb estació i tot, si pot ser, cosa que fins ara ha estat com

demanar un miracle, per referir-me a Ciutadella. 

I necessitam en majúscules un transport aeri digne; saben

vostès com s’anomena la plataforma cívica de Menorca que

lluita per la millora del transport aeri? Plataforma el transport

aeri ofega Menorca, i no és una plataforma de quatre persones,

sinó que és una plataforma d’absolut consens, majoritària dins

Menorca, i és que és així; per a Menorca les precàries i cares

connexions aèries suposen la tercera crisi. Menorca viu tres

crisis: la crisi econòmica, d’àmbit internacional; la del

finançament autonòmic, d’àmbit balear i de competència

estatal; i la del transport aeri, que és essencialment insular i

especialment afecta les illes de Formentera, Eivissa i Menorca.

I aquesta tercera crisi, sí, efectivament, ofega Menorca, actua

de forma molt negativa als nostres estudiants, a l’aposta per la

principal riquesa que tenim que és el capital humà, actua

negativament sobre els nostres malalts, sobre els nostres

empresaris i emprenedors, sobre els nostres turistes també

actuant d’efecte absolutament desmotivador, i en definitiva

sobre la nostra economia i el benestar dels ciutadans. Menorca

no pot competir en aquestes condicions, i no pot estar a l’alçada

en aquestes condicions, necessita un tractament diferent per ser

igual i per competir entre iguals.
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Si no es resolen aquests costos, si no formen part d’allò que

entenem la insularitat i la doble insularitat, possiblement

haurem d’acabar dient que algunes illes, malauradament hauré

de dir que Menorca no té futur, i no ho voldria dir.

Des de la societat civil menorquina, i també des d’Eivissa

i Menorca, i també amb el suport dels consells insulars, s’ha

apostat clarament, i a més de forma unànime, per noves

fórmules per millorar la connectivitat: la tarifa plana universal

-aquí s’hi ha referit ja- als vols entre illes i les obligacions de

servei públic per garantir freqüències i preus accessibles amb

Madrid, Barcelona i València. En aquest sentit demanam -així

ja ho vam exposar en el pacte- demanam convicció i fortalesa

al Govern, i també als grups parlamentaris d’aquí amb

representació, ara o posteriorment, a les Corts Generals per

traslladar, per explicar, per convèncer el Govern central de la

importància del transport aeri per a les Illes, i ho demanam a

tots, al Partit Popular, al Partit Socialista, a Ciutadans, a

Podemos, a El Pi també, vistes les seves aspiracions, a MÉS,

però ho demanam essencialment als implicats en el govern de

canvi a les Illes, com no pot ser d’una altra manera; ho

demanam a Podemos, ho demanam al PSOE, nosaltres hi hem

de ser. Demanam el seu compromís, el compromís dels partits

des de les seves màximes instàncies, i sobretot, Sra. Armengol,

que en aquell primer viatge que ens relatava ahir per reunir-se

amb el president del Govern de l’Estat, el Sr. Rajoy, els temes

del transport aeri, la tarifa plana universal, les OSP, estiguin a

l’ordre del dia i siguin motiu de tractament prioritari.

Si des de Madrid es pot pagar l’AVE Madrid té el deure

d’invertir i aportar recursos perquè les Illes gaudeixin d’un

transport simplement digne; no demanam privilegis, demanam

dignitat. 

I la segona qüestió és la residència per a malalts. També hi

ha hagut referències posteriors, però per a mi és inevitable

tenir-la com a punt de referència perquè no només és una

qüestió concreta sinó que és una qüestió també de visió i

d’interpretació de la comunitat autònoma. Com deia, una

qüestió fonamental que es planteja també des de Menorca és el

servei de residència per a malalts i familiars que s’han de

desplaçar de la seva illa per ser atesos a Son Espases; és una

qüestió, com deia, de dignitat i de justícia, però també d’equitat

i de coherència dins una comunitat autònoma que està feta

d’illes. L’Hospital de Son Espases, com a hospital de

referència, és l’hospital de tots i de totes, de mallorquins, de

menorquins, d’eivissencs i de formenterers; està ubicat a

Mallorca per una qüestió de població i d’eficiència més que

raonable, ningú no ho posa en dubte, però alhora el mateix

sistema, l’Ib-salut, ha de garantir que l’accés a l’hospital de

referència sigui equiparable, equiparable, per a tots els

beneficiaris del sistema, i la pregunta és: ho és?, i nosaltres

creim que hem de respondre i dir que no amb prou eficàcia, no

ho és. L’Ib-salut no ha resolt de forma satisfactòria la situació

dels malalts i familiars de fora de Mallorca que han de residir

a Palma un dia o una setmana o molts mesos per ser atesos; no

pot ser que un pacient menorquí, eivissenc o formenterer, quan

és derivat a Son Espases, hagi de començar a gestionar bitllet,

cercar estada, avançar els recursos, si pot, d’aquesta estada,

tramitar les aportacions en concepte de dieta i d’hostatge, etc.,

etc., etc. La residència de malalts i familiars, especialment els

d’estades llargues, ha d’estar integrada en el mateix sistema de

l’Ib-salut, lligada a la mateixa derivació del pacient. 

No faré res més que repetir el que diuen les entitats de

malalts, i ho han dit mil i una vegades, a pesar que alguns, no

sé per què, no volen escoltar. No serveix un sistema en el qual

el pacient ha d’avançar els recursos, no serveix, no és just. No

serveix un sistema d’hotel en el qual el pacient ha de residir

més de tres dies, fins i tot setmanes i mesos, no serveix. No

serveix el sistema de campi qui pugui, com ara, perquè en el

campi qui pugui els més febles, els que no tenen recursos, els

que no tenen familiars a Mallorca ni facilitats per resoldre la

burocràcia administrativa es veuen greument perjudicats. El

malalt i la seva família en té prou d’estar malalt, i

l’administració té el deure de facilitar que el procés de trasllat

i de residència sigui fàcil, accessible, i faci iguals tots els

ciutadans de les Illes Balears, independentment de si viuen a

Palma, si viuen a Formentera o si viuen a Menorca. 

Aquest és el canvi que espera Menorca i és el canvi que

MÉS per Menorca vol impulsar també des del Govern de les

Illes per a tots els ciutadans, no només menorquins i

menorquines, sinó lògicament, evidentment, per a tots els

ciutadans de la comunitat autònoma.

Ho deia a l’inici: hem de canviar moltes coses, però les

coses també ja han canviat. La cambra que es va constituir el

passat dia 18 de juny poc o res té a veure amb la cambra que ha

legislat durant aquests darrers quatre anys. Hem passat d’una

cambra basada en el bipartidisme, en la qual la formació MÉS

feia passes cap a una altra forma de fer política, basada en els

valors de l’esquerra i amb la voluntat d’exercir una sobirania jo

li diria que quotidiana, diària, que és, des del nostre punt de

vista, la forma més radical d’exercir la democràcia. I avui en

canvi, la cambra és molt més plural, està formada per set grups

parlamentaris, per diverses visions ideològiques i plantejaments

polítics ben diferenciats. És més plural perquè la societat ho ha

volgut així i s’ha expressat també de forma plural. Ara, els que

som aquí, per encomana electoral, tenim la responsabilitat de

fer no el possible, sinó l’impossible per gestionar correctament

aquesta pluralitat, i açò és responsabilitat de tots. 

No ens podem enganyar, gestionar un món, un context

plural és possiblement molt més complex que gestionar un món

dual. Però no ho hauríem de fer més complicat. De tots depèn

que la pluralitat d’aquest parlament esdevengui riquesa i no una

complicació. No hauríem de donar motius en aquesta bancada,

plena de “Bauzás”, per reafirmar-se en la seva visió, que no la

raó, en la seva visió segons la qual la millor democràcia és la

democràcia de les majories absolutes, que els que ja ho han

viscut, els ciutadans de les illes que ho han viscut, ja sabem,

hem vist i hem patit que el Partit Popular la majoria absoluta la

converteix en absolutisme i autoritarisme.

Avui és temps de diàleg, d’acords, d’enteniment i de

desenterrar la cultura del pacte que el Partit Popular ha

abominat durant aquests anys. La majoria absoluta i els governs

monopartidistes no són cap garantia de res. I el paradigma

d’açò el tenim en el govern anterior, però en podríem posar

moltíssims d’exemple, i perquè ningú no es posi vermell,

només diré el de Ciutadella. A Ciutadella quan hi ha hagut un

govern del Partit Popular, amb o sense majoria absoluta,
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l’única història que la gent recorda són dimissions, destitucions,

cessaments, desercions, traïcions, aquesta és la garantia de les

majories absolutes del Partit Popular. 

Els ciutadans han votat canvi. Aquest parlament ha de ser

el Parlament, efectivament, del canvi de polítiques i de forma

de fer polítiques. Els ciutadans han dit no a l’absurda i

insensible política del Partit Popular, que mentre aplicava

retallades en sanitat, en educació o en dependència, es dedicava

a exaltar, amb un acte d’irresponsabilitat, que sí que avui és

necessari recordar per reafirmar quin és el govern que volem,

es dedicava a exaltar els seus crepuscles d’espanyolisme

excloent, en coses tan absurdes com convertir en proposició de

llei aquella afirmació, ho recordaran vostès, segons la qual “els

països catalans no existeixen”. A vostès els semblaria normal

avui que algú portés aquí el debat sobre la virginitat de la Mare

de Déu? A vostès els sembla normal que mentre la gent pateix

desnonaments, fam, desatenció, algú aquí es proposi parlar del

sexe dels àngels? Bé, idò el Partit Popular, amb una crueltat

infinita, va fer exactament açò. A aquest govern no el volem. O

bé si encara es pot fer, es pot ser més agosarat, ho recordaran,

ens varen venir amb aquelles propostes extra acadèmiques que

si un periodista està dret pot salar i si està assegut, doncs ha

d’utilitzar l’article literari. Açò és normal? Aquest govern ha de

superar aquesta normalitat absurda. Per açò els ciutadans han

dit efectivament bye-bye Bauçà. Per açò els ciutadans ens han

encomanat a les noves formacions, que assumim allò que de

vegades no és agradable, no és fàcil, és difícil, però que és

gestionar el canvi. 

Els ciutadans també han dit no a la repressió, a la imposició

injusta i a la persecució, que hem viscut molt lamentablement

en aquest país. Ho hem vist en forma d’expedient als directors

dels centres. Ho hem vist amb amenaces a pares i mares. Ho

hem vist en llistes negres que avui són als jutjats. Ho hem vist

en lleis mordassa, com la Llei de símbols que derogarem, feta

únicament i exclusivament per prohibir el llaç quadribarrat,

aquest llaç que hi ha aquí darrere, que s’havia convertit en el

símbol de les reivindicacions educatives a favor de la llengua

pròpia de les Illes Balears, allò que no volien repetir lentament,

les Illes Balears tenen una llengua pròpia. Açò és impossible

d’afirmar i estic segur que avui encara es rebelAlarien per

afirmar allò que diu la llei, van prometre açò, la llei diu açò, el

nostre Estatut diu açò.

Els ciutadans han dit sí en canvi als consensos, i aquest

govern ha de ser un govern de consensos. Un dels grans errors,

efectivament, d’aquests anys, ha estat menysprear el valor del

diàleg i del consens. I aquest parlament ha de recuperar aquella

aproximació, aquell diàleg en les qüestions més sensibles d’un

poble. M’estic referint a temes com la Llei de normalització

lingüística, efectivament, de 1986; o al requisit del català

perquè els treballadors públics, com a garantia de qualitat del

servei i com a garantia que es puguin exercir els drets

lingüístics dels catalanoparlants i dels castellanoparlants, es

recuperi també com una realitat i una normalitat. 

Hi ha coses que requereixen, efectivament, pactes d’estat,

tal vegada seria dir pactes de país, del país que el fan persones,

el fan institucions, el fa la societat civil. L’educació per la seva

important rellevància en el futur de les persones i del país, no

pot ser una joguina al servei dels interessos d’un partit. I ens ho

diuen ara, he sentit avui, ens ho diuen ara! Ara ens diuen que

açò ha de ser així! Quan durant quatre anys no ho han practicat.

Bé idò, nosaltres sí ho farem així. L’educació ha de ser objecte

de pacte, d’un gran pacte, de fet jo diria que fins i tot ja hi ha

un text per treballar aquest pacte, un text sortit de la societat

civil i a més des de Menorca ho puc dir amb molt d’orgull.

Amb un acord important, però que encara segur que es pot i

s’ha d’ampliar més, perquè una, en té moltes, però una de les

virtuts del pacte en educació és allò que realment dóna fortalesa

al sistema: l’estabilitat, la confiança, el consens. Tres

característiques bàsiques que -com deia- els sistemes educatius

que podríem anomenar d’èxit tenen incorporades. Doncs

nosaltres volem ser una comunitat d’èxit, amb un model

educatiu d’èxit, que lògicament es basa amb aquests principis.

Allò que no es pot fer i és el que ha fet el Partit Popular, ho ha

fet amb el TIL, ho ha fet amb la LOMCE, és imposar sota

l’aval de la legitimitat, la majoria absoluta ho legitima tot, un

nou model educatiu sense tenir el vistiplau, sense tenir almenys

del costat una part important de la comunitat educativa.

I el cas del Decret TIL és precisament paradigmàtic del que

no s’ha de fer, del que el nou govern no pot ni ha de fer. De fet,

una de les fòbies del Partit Popular i de les promeses també

incomplertes, recordem aquelles autopistes de l’educació, de

les quals ara farà quatre anys, aquelles autopistes de l’educació

han estat realment el fracàs dels fracassos de la política del

Partit Popular. Quin president, quin president pot ser aquell que

davant d’una manifestació multitudinària, la més multitudinària

de la nostra història democràtica recent, es nega a reunir-se

amb els docents? Un president que no es digna a parlar amb els

ciutadans, tant si són 100.000, com si són 10, no és digne de la

confiança dels ciutadans. I per açò els ciutadans li han retirat la

confiança, i així de clar es van pronunciar els ciutadans dia 25

de maig. 

En definitiva, senyores i senyors diputats, els ciutadans ens

han encomanat canvi, que parlamentem aquí canvis i que

executem canvis. I MÉS per Menorca no defugirà d’aquesta

responsabilitat. Serem lleials -com deia- amb els companys de

viatge, cap aquest canvi, però sobretot ens mantindrem fidels,

sobretot fidels, a través del compliment del programa i dels

acords amb aquells que són la nostra raó de ser, que és la gent

que viu i estima Menorca. Aquests seran els que sempre ens

tindran al costat. 

Sé que aquest govern serà un govern sensible i que

assumeix els principis que avui hem defensat. En qualsevol cas

jo vull dir que la nostra voluntat ha estat sempre la de participar

en aquest procés de canvi, que avui més que mai estam

convençuts que és necessari i que el dia important serà demà,

quan junts ens haurem de posar a fer feina per redreçar aquests

quatre anys, dels quals ara ningú no en vol parlar, però em

sembla absolutament immoral i indecent que no es projecti un

futur sense recordar el passat, em sembla que la memòria és

inoblidable, no la podem oblidar perquè sinó podríem passar

pel risc de cometre no els mateixos errors, però no em

permetria ni un error semblant als que varen cometre durant

aquests quatre anys.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Martí, gràcies també per les seves

paraules, pel suport de MÉS per Menorca i del grup

parlamentari que vostè representa a la meva investidura arran,

sens dubte, d’haver treballat conjuntament aquests acords de

canvi a què vostè feia referència i, evidentment, també

enhorabona perquè efectivament s’estrena un grup parlamentari

amb veu pròpia de Menorca amb vostè com a portaveu. 

És cert, i vostè en parlava, efectivament l’important són els

acords programàtics a què hem pogut arribar, i després en faré

un breu esment, però volia enllaçar amb com vostè acabava la

seva intervenció. Jo no he volgut fer en aquest debat

d’investidura, perquè crec que no és el que pertoca, el debat

dels quatre anys passats, el debat dels quatre anys passats l’han

fet els electors dia 24 de maig, jo crec que la sentència és molt

clara, i les votacions són molt clares cap a aquest estímul de

canvi necessari en aquesta comunitat autònoma. Que no

haguem fet aquest debat de l’herència, que crec que no és el

que pertocava aquests dies, no vol dir, crec, que ningú no oblidi

mai el que ha succeït aquests quatre anys. Pensava, sobretot

hem après el que no pot tornar a succeir mai en aquesta

comunitat autònoma i crec que tal com vivim aquest debat

d’investidura s’està notant que tots hem après això i crec que el

diàleg, l’entesa, els consensos, la capacitat d’arribar a acords és

el que ens han demanat els ciutadans i ciutadanes dia 24 de

maig, encara que ideològicament, evidentment, tothom té les

seves diferències i tothom respon també als seus principis i

valors que ha defensat com a partit polític a cada una de les

institucions a les quals ens hem presentat a les eleccions dia 24

de maig.

Faré d’un parell d’esments a qüestions bàsiques, perquè en

tota la resta que hem debatut estam absolutament d’acord.

Vostè parlava molt de l’estructura institucional de la comunitat

autònoma i de la lleialtat que vostè professa al poble de

Menorca, jo li diré, el Partit Socialista professa lleialtat a

Menorca, a Mallorca, a Eivissa i a Formentera. Clar que sí, i a

Menorca també. Som conscients de la realitat distinta, diferent

de cada una de les illes. És així, no és just tractar igual al que

és diferent, som pobles diferents i així ho varem marcar molt a

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears on jo vaig poder ser

ponent i en el 2007 vàrem debatre molt sobre que les Illes

Balears estaven conformades pels pobles de les Illes Balears.

Per tant, això respon a la idiosincràsia d’aquesta comunitat

autònoma i responen les institucions a aquesta idiosincràsia.

Per tant, jo he tengut l’honor de ser presidenta del Consell

de Mallorca, sóc una persona que creu profundament en

l’insularisme, en la capacitat de govern de cada illa, crec que

allò que pertanyi a cada illa s’ha de decidir a aquella illa

concreta, crec fermament amb el principi de subsidiarietat i

que, per tant, la presa de decisions com més a prop estàs del

ciutadà més d’acord la prens amb l’interès general d’aquella

comunitat que representes i, per tant, la meva voluntat és que

els consells insulars tornin a ser tractats com mereixen i com

marca l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. No només és

que els hagin robat competències via legislació autonòmica no

consensuada, sinó que el tracte institucional on han acabat els

consells insulars ha estat molt definitori de les polítiques que

s’han fet. Efectivament, aquí hem tengut l’escena dels

presidents dels consells insulars votant a favor de pressuposts

que llevaven competències i finançament als mateixos consells

insulars i després als consells insulars s’anaven i feien

exactament el contrari. 

Pens que això no ha de ser així, pens que hem d’arribar als

acords i als diàlegs necessaris i suficients per fer possible allò

que marca l’Estatut i que, per tant, els consells tenguin les

competències que els pertoquen. Per tant, jo ja vaig anunciar

ahir la meva intenció d’immediatament reunir-me amb els

quatre presidents dels consells insulars que resultin elegits per

fer el full de ruta, marcar el full de ruta de l’esdevenir polític

d’aquests quatre anys quant a competències, quant a

finançament. Vostès saben que en aquests moments també

tenim el debat sobre la competència en promoció turística, per

no dir-ne d’altres. Per tant, aquestes són qüestions que haurem

d’afrontar des del repte d’entendre que, efectivament, jo defens

el federalisme insular i que defens que a cada un dels llocs hem

de poder prendre decisions, però tenint clar que som una

comunitat autònoma, esper que no només per obligació

administrativa sinó per sentiment. 

A mi m’agradaria que els pobles de Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera ens sentíssim més germans del que som

ara a finals de legislatura. Crec que és un repte que hauríem de

compartir entre tots, i som conscient que per fer això possible

hauríem de millorar moltes coses, abans hem parlat de la

televisió pública, hem parlat d’algunes qüestions que ens

haurien d’agermanar més i, evidentment, el transport aeri és

fonamental i el transport marítim també. És trist pensar que un

ciutadà de Menorca no pot anar a Eivissa, ha de passar per

Mallorca, clar, tot això lleva moltes possibilitats d’agermanar

comunitat i aquesta és una realitat bastant objectiva. Per tant,

nosaltres tenim el plantejament, com vostè sap, de la tarifa

plana, de les obligacions de servei públic i de millorar la

competitivitat sobretot i és veritat que l’illa de Menorca té

menys possibilitats, té un tipus d’aeroport diferent a Eivissa i

a Mallorca amb horaris diferents, amb obertures diferents i que

tot això complica moltíssim la connectivitat amb Menorca. 

En el règim especial que hem presentat, del que no sabem

encara què passarà, segons què decideixi el Partit Popular a

nivell estatal, la proposta alternativa que hem presentat com a

socialistes que -repetesc- la idea és que la puguem pactar aquí

i que puguem fer un de nou, hi ha el plantejament dels 30 euros

de la tarifa plana. Per tant, hi ha un compromís del PSOE a

nivell estatal amb aquesta qüestió, que em pareix que és bàsica

per als ciutadans de les quatre illes, i que, per tant, crec que

això és bàsic perquè ens puguem comunicar molt millor i tots

sabem la història com l’hem viscuda, vàrem partir de la idea

inicial fa anys que havíem d’aconseguir el descompte de

resident, primer va ser el 25, després el 33, amb José Luís

Rodríguez Zapatero vàrem arribar al 50%, però ens ha passat

que les companyies aèries han anat augmentant totes les taxes

diferents i els bitllets se’ns han encarit moltíssim, sobretot si un
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ciutadà ha d’agafar un bitllet a darrera hora li surt molt més car.

El plantejament, quin és? Els 30 euros tarifa plana entre illes i

en illes i la península que el 50% arribi a tot allò que també són

les taxes del bitllet i que, per tant, pugui simplificar molt més

econòmicament la situació per als ciutadans i ciutadanes

d’aquesta comunitat autònoma. És un tema que haurem de

debatre i que jo no tenc cap problema que si el Sr. Rajoy em

rep aviat, si el Partit Popular pot fer alguna cosa perquè sigui

ràpid, seria millor, poder plantejar també les qüestions del

transport aeri. 

Vostè feia referència també a una qüestió que és bàsica que

és tractar igual a tots els ciutadans d’aquesta comunitat

autònoma i que, per tant, puguin tenir els mateixos serveis

públics i els sanitaris fonamentals. Si hi ha moltes qüestions

burocràtiques per les quals hagin de venir els ciutadans de les

altres illes a Mallorca, que també succeeix, cert és que per la

qüestió sanitària és sí o sí, per tant no només són els malalts

sinó que és la familia, i si ja parlam de Formentera, que després

supòs que en parlarem amb la diputada de Gent per

Formentera, encara molt més complicat ho tenen. Per tant, hem

de ser molt sensibles a això. El que hem pactat és que

evidentment cap ciutadà no hagi d’avançar els recursos per

poder estar en residència quan té un problema de salut i que,

per tant, hem d’arreglar aquesta situació per fer-la el més digna

possible als ciutadans, als que estan malalts i a les seves

famílies.

Tot el que vostè ha parlat d’educació estic radicalment a

favor, no puc afegir molt més del que vostè ha explicat. I,

efectivament, hem passat quatre anys on havíem començat amb

la promesa de les autopistes de l’educació i hem acabat amb la

major crispació mai no viscuda en aquesta comunitat autònoma.

Un tema que vostè ha recordat i que crec que és bo que hagi

sortit, perquè no havia sortit durant aquests dos dies, si no

record malament, és la persecució als directors que es va fer de

l’educació pública, a tres de Maó i a un de Marratxí, i que va

ser persecució per persecució, per tant, utilització de

l’Administració Pública amb criteris ideològics d’una forma

que recorda vells temps i que poc té a veure amb la nova

política que ens demanen els ciutadans d’aquesta comunitat

autònoma. 

Vostè ha estat molt explícit que hem de canviar moltes

coses i que hem de gestionar molt bé aquest canvi que ens

demanen els ciutadans, jo deia ahir que hem de ser agosarats i

poder complir els somnis de tantíssima gent, i sé que això és

complicat, però també sé que tenim l’experiència viscuda i que

crec que tenim les possibilitats de tirar endavant aquesta gestió

del canvi. És cert, tenim un hemicicle molt més plural del que

teníem i gestionar la pluralitat té coses fantàstiques i té alguna

dificultat, i haurem d’aprendre a caminar junts tots aquest nou

camí, però vostès i nosaltres no és la primera vegada que

governam junts, venim d’una història viscuda també en

democràcia, aquí no hi hagut mai... sí que hi ha hagut governs

tots sols del Partit Popular, mai del Partit Socialista ni de cap

altra força política, hem governat junts, tenim història viscuda

per tant, hem fet coses molt interessants per a aquesta

comunitat autònoma, hem après dels errors i crec, sincerament,

que s’obre una nova etapa on aquesta pluralitat que ha crescut

més en aquest hemicicle pot ajudar a fer possible el que

demanden moltíssims de ciutadans i ciutadanes d’aquesta

comunitat autònoma, que és valentia, que és audàcia i que és

construir al final unes Illes Balears, un espai on puguem

conviure i viure molt millor i on puguem assegurar això de què

vostè també parlava, més igualtat per a tothom, tractar als

éssers que viuen..., a les persones que viuen a les Illes Balears

tots com iguals i poder deixar unes Illes Balears molt millors

per als nostres fills i per als nostres néts que crec que ens ho

agrairan.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu del Grup MÉS per Menorca en

torn de rèplica si ho desitja. No?

A continuació passam el torn de paraula al Grup

Parlamentari Mixt que ha manifestat que intervendrà el Sr.

Xavier Pericay durant vint minuts i la Sra. Silvia Tur durant els

deu minuts restants.

Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. Vicepresident de la Mesa en funcions de president o

presidenta, no ho sé exactament... Sr. President del Govern en

funcions, senyora candidata a la presidència del Govern,

senyores i senyors diputats. Ciutadans va néixer fa nou anys, va

néixer a Catalunya, com m’imagín que saben, i no va ser fins fa

un any i mig, poc més poc manco, que va començar a

implantar-se de manera positiva, com diria Josep Pla, a tota

Espanya. 

A Balears aquesta implantació encara es va torbar més, la

nostra agrupació té a penes sis mesos de vida, però a pesar

d’aquesta curta existència ja som a les principals institucions on

hem presentat candidatura, al Consell de Mallorca, a

l’Ajuntament de Palma i, és clar, al Parlament, a aquest

parlament des d’on els parl en representació del partit i de les

desenes de milers de ciutadans que varen dipositar en nosaltres

la confiança.

Em permetran, idò, que comenci aquesta intervenció

expressant el màxim respecte cap a la institució i cap a tots

vostès que són, que som, com és natural m’hi incloc, els que

legítimament la componen, la componem. Faig meves en aquest

sentit unes paraules de Michael Ignatieff, el líder del partit

liberal de Canadà i de l’oposició parlamentària durant la dècada

passada, diu Ignatieff: “Cap democràcia no pot tenir bona salut

llevat que els parlamentaris debutants admirin i respectin la

cambra i llevat que els ciutadans joves somniïn ocupar algun

dia el seu lloc”. 

En efecte, el respecte cap a les nostres institucions,

començant per aquesta cambra on ens trobam, és un requisit

fonamental perquè puguem parlar de democràcia i perquè

puguem parlar, per tant, d’estat de dret, ja que sense estat de

dret i sense constitució, sense l’imperi de la llei en definitiva,

no hi ha democràcia possible.
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Tant jo com la meva companya Olga Ballester, tots dos

debutants, intentarem ser sempre fidels a aquesta divisa del

polític canadenc, de la mateixa manera que intentarem que la

nostra feina com a parlamentaris contribueixi a fer que de cada

vegada més ciutadans joves somniïn ocupar en un futur el

nostre lloc.

Si he començat alAludint a les institucions que emanen de

l’estat de dret, que una immensa majoria d’espanyols ens varen

donar l’any 1978, després de quasi quaranta anys de dictadura

i tres més de guerra civil, i al respecte que devem a aquestes

institucions és perquè no tenc clar que aquest sigui el cas de

tots els presents. 

Dia 18 de juny una bona partida de membres d’aquesta

cambra varen aprofitar l’acte de promesa o de jurament del

càrrec per negar justament aquesta lleialtat o com a mínim per

relativitzar-la, i ahir mateix, Sra. Candidata a la Presidència del

Govern, de les seves paraules es desprenia i avui ho hem

confirmat que fa comptes governar amb les forces polítiques on

s’enquadren justament els que es rebelAlen en un grau o altre

contra l’estat de dret i si creu que exager permeti’m que li

recordi unes altres paraules, aquestes d’un excorreligionari seu,

exbatlle d’aquesta ciutat: “los embates que harán crujir las

cuadernas del Estado proceden del nacionalismo separatista

en Cataluña y también en Balears y de la extrema izquierda

leninista de Podemos travestida de socialdemocracia

moderada”.

Tot això li dic perquè vostè repeteix una vegada i una altra

que els ciutadans han votat esquerres, un gir a l’esquerra molt

clar va dir ahir, avui ho ha repetit moltes vegades i que la

coalició que proposa, governamental o parlamentària, les dues

coses alhora, és l’única possible. No és veritat, els ciutadans

que l’han votada a vostè han votat PSOE, PSIB-PSOE, o sigui

un partit respectuós amb la Constitució, tan respectuós que el

seu secretari general no va tenir cap mania a llançar la seva

candidatura a la presidència del Govern espanyol amb una

immensa bandera constitucional com a teló de fons.

Els ciutadans que l’han votada, Sra. Armengol, no han votat

MÉS ni han votat Podem, han votat PSOE i no fa falta que li

recordi -m’imagín- que el seu partit podria governar en aquesta

cambra amb el suport d’unes forces polítiques distintes de les

que ha triat, les té aquí davant, eh?, sumen 25 escons que amb

els 15 del seu grup en fan 40, una majoria superior a la que ens

proposa. Jo crec que hi sortiria guanyant i les Balears també hi

sortirien guanyant, però vaja, és la meva opinió evidentment.

El que ara és una proposta tirant, diguem-ho així, a radical,

encara que vostè l’hagi qualificada -ahir ho va fer- de

meravellosa aventura, una cosa no treu l’altra, evidentment, es

convertiria en una proposta centrada, sensata, estable,

socialment cohesionadora. En qualsevol cas, sàpiga que pot

comptar amb Ciutadans si decideix rectificar, encara li deuen

quedar un parell d’hores, i canviar d’aliances. 

En el seu discurs ens ha parlat de transparència i de

participació, benvingudes, Ciutadans ha posat sempre com a

requisit les mesures de regeneració democràtica per arribar a

pactes amb altres forces polítiques. Ara, que sigui vostè qui

parli d’aquestes coses no deixa de resultar mínimament

paradoxal, per no dir una altra cosa, tant si ho veim en clau

balear com en clau espanyola, és evident que el seu partit no és

el més indicat per promoure una iniciativa d’aquesta casta -i ja

em perdonaran els seus companys de viatge l’ús d’aquesta

paraula, tan mallorquina per altra banda.

La credibilitat té un límit, en tot cas, a nosaltres ens hauria

agradat sentir-la parlar no només de corrupció zero, sempre

queda bé, o d’oficina -com ha precisat avui- d’anticorrupció,

sinó també de mesures concretes contra la corrupció, per

exemple de la separació a les llistes i els càrrecs dels partits

dels imputats per corrupció política o de la responsabilitat

patrimonial del partit en caràcter subsidiari i també ens hauria

agradat sentir-la parlar, per exemple, de nova llei electoral, que

també evidentment pot ser un element que afavoreixi aquesta

transparència.

És per aquí que canviarem les coses i és per aquí que

recuperarem a poc a poc la confiança dels ciutadans d’aquesta

comunitat autònoma en la seva classe política. Li record, ahir

vostè mateixa hi va alAludir indirectament i avui ho ha recordat

un parell de vegades, cosa que m’ha alegrat, que la participació

a les darreres eleccions continua sent una de les més baixes de

tot el cicle electoral autonòmic, aconseguir que aquest 40%

llarg d’electors que no han anat a votar es vagi reduint hauria

de ser un compromís de tots els grups representats en aquesta

cambra i especialment del seu si finalment, com tot sembla

indicar, encapçala el Govern.

Com també hauria de ser un objectiu prioritari -hi estarà

d’acord, esper- el creixement dels índexs d’ocupació. El nostre

percentatge d’atur és realment insostenible i el percentatge

d’atur juvenil un vertader escàndol, s’hi ha referit vostè també.

A Ciutadans estam convençuts que aquesta situació només

es pot revertir, més allà d’altres mesures d’urgència que es

puguin prendre, amb una aposta decidida a favor de les classes

mitjanes treballadores, a favor dels emprenedors, dels

autònoms, de les petites i mitjanes empreses, d’aquells que

posen el seu esforç i el seu talent al servei de la societat i són,

en definitiva, font de riquesa. De quina manera?, idò facilitant

l’accés al finançament, eliminant traves burocràtiques i

administratives, i això comporta entre altres mesures una

reforma a fons del SOIB -també n’ha parlat- i reduint els costos

fixos dels autònoms i fent-los proporcionals al rendiment de

treball. En definitiva, en polítiques actives que ho afavoreixin

i entre elles, és clar, les de formació, vostè, senyora candidata,

sap perfectament què ha passat aquí a Balears amb els cursos

de formació, un altre escàndol. I quan els seus governaven, en

una coalició de govern, per cert del mateix color que la que ara

ens proposa, en aquesta comunitat autònoma, com en el conjunt

d’Espanya, el problema de l’atur està directament lligat al de

les competències educatives de la població adulta. La quantitat

de doblers que hem tirat durant dècades en cursos de formació

que només han servit, ara ho sabem, en gran part per omplir la

caixa de determinades organitzacions sindicals i empresarials.

I és evident que un frau d’aquestes característiques s’hauria

evitat suprimint els intermediaris entre l’administració i els

treballadors.

Per això, Ciutadans és partidari de la instauració de

l’anomenat xec-formació, és a dir, una relació directa entre
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l’administració i el treballador aturat, una iniciativa, per cert,

que el Govern central ja ha recollit.

Però la falta de fiscalització de la despesa no és l’única greu

deficiència de les polítiques de formació, també ho és la

inexistència d’un sistema d’avaluació solvent i eficaç

d’aquestes mateixes polítiques, un sistema que identifiqui les

aptituds i les mancances i permeti saber en tot moment si la

inversió en formació és rendible o si per treure’n el màxim

partit l’hem de reorientar d’acord amb els resultats i amb el que

els mateixos interessats, o sigui, els treballadors aturats, opinen

de l’experiència.

En una paraula, hem de gestionar amb responsabilitat els

recursos que tenim tant humans com financers. I no fa falta

afegir-ho, aquestes polítiques formatives han de vincular-se i

completar-se amb les que s’emprenguin a l’ensenyança, en el

camp de la formació professional.

Si volem reduir de manera notòria l’atur juvenil i disposar

d’un temps raonable d’una generació formada i integrada

laboralment, no ens queda més remei que apostar per una

formació professional dual, però d’això en xerraré d’aquí una

estona.

Antes debo referirme a otras cuestiones no menos

importantes, por ejemplo a la financiación, aspecto para cuya

mejora usted ha pedido un frente común. Las Islas Baleares

están mal financiadas, es evidente, lo dicen todos los estudios

por más diferencias que pueden darse entre ellos, el sistema de

financiación de las comunidades autónomas, ciñéndonos

incluso a las de régimen común, nos sitúa a unos cuantos

centenares de millones de euros de lo que sería justo, y no

digamos ya necesario. Hay, pues, que insistir en reclamar esta

cantidad, pero sin olvidar que estamos en un reparto de suma

cero, es decir que lo que gana una comunidad tiene que salir

de otras. De ahí que no quede más remedio que urgir una

reforma del sistema, una reforma realizada, a poder ser, a

partir de unos parámetros comunmente aceptados por todos

los gobiernos autonómicos y, claro está, por el Gobierno de

España.

También lo referente a los problemas derivados de la

insularidad, llámesele régimen económico y fiscal, llámesele

de otro modo, Ciudadanos estará siempre a favor de cuantas

iniciativas emprenda este Parlamento, siempre y cuando se

encuentren, evidentemente, debidamente ponderadas. Y en este

sentido no estará demás recordar dos requisitos relacionados

con su propuesta: en primer lugar, la obligación de todo

gobernante de gestionar con la máxima eficacia y

transparencia los recursos humanos y materiales de que

dispone, lo que debería comportar una importante reforma del

sector público, tendente a suprimir duplicidades y dispendios

innecesarios. Y en segundo lugar, el ejercicio responsable

consistente en prometer tan sólo lo que se puede cumplir, ni en

uno ni en otro aspecto los anteriores pactos, encabezados por

su partido, destacaron especialmente, más bien lo contrario,

y por desgracia no parece que este que usted nos propone vaya

a ser la excepción, por lo datos que conocemos no habrá

suficiente dinero en caja para seguir pagando los intereses de

la descomunal deuda acumulada para aplicar el conjunto de

medidas tomadas por el actual Gobierno en funciones, en los

estertores de su mandato, y para añadir a todo lo anterior la

suma resultante del montón de promesas hechas por usted y

sus futuros socios de gobierno en eso que se ha venido en

llamar “acuerdo programático”.

Sí, ya sé que unos y otros lo fían todo a la nueva

financiación, pero eso en buen mallorquin se llama “passar

l’arada davant els bous”, a no ser, claro, que tenga pensado

subirnos los impuestos por un montante equivalente al desvío

de un déficit previsto, un despropósito, a nuestro entender.

Como lo será, sin duda, la política que piensan emprender

en el campo de la enseñanza; es verdad que el Gobierno que

hoy se despide les ha dejado una enseñanza y una sanidad

públicas hechas unos zorros, en ambos campos su acción de

gobierno ha sido más bien una acción de desgobierno:

improvisación, relevos constantes de consejeros y directores

generales, falta de rumbo, incompetencia, etcétera, un caos, en

una palabra. Pero ese caos, y en especial al producido en el

campo de la enseñanza, ustedes y los partidos que les

secundan, no han opuesto el orden, la sensatez, la cordura, el

consenso, sino el enfrentamiento, la deslegitimación

institucional, la ley de la calle. En el mejor de los casos, se han

dejado llevar por los radicales, porque les convenía, supongo,

porque les hacían el trabajo sucio. Ahora, esos mismos a los

que ustedes bendijeron les siguen marcando el paso, y las

declaraciones, por lo que se ve.

Supongo, Sra. Armengol, que tiene usted conocimiento del

pésimo nivel de la enseñanza en Baleares y en especial de la

pública, no voy a recordarle ahora los datos. Ante ello, ustedes

nos proponen derogar el TIL y volver a la inmersión

obligatoria en catalán, aunque lo disfracen de decreto de

mínimos y autonomía de centros. Del derecho de cualquier

ciudadano balear o del resto de España a ser escolarizado en

castellano, lengua cooficial en Balears y oficial en el conjunto

del Estado, se lo recuerdo, nada nos dicen, ni falta que hace

me imagino que debe pensar. De la calidad en la enseñanza y

de la forma de incrementarla tampoco le hemos oído gran

cosa, y eso que dispone usted de unos cuantos estudios

realizados por la UIB que alertan de la gravedad de la

situación. Esto no es Finlandia, por supuesto, pero no estaría

mal tomar ejemplo, empezando por exigir a los futuros

aspirantes a maestros y al profesorado que debe formarlos un

nivel muy superior al actual.

Antes me he referido a lo importante que resulta apostar

por una formación profesional dual, o sea, por la combinación

de la enseñanza en los centros con la práctica en las empresas,

una de las principales causas del difícil acceso de la juventud

balear al mundo laboral es su falta de cualificación. Hay que

acabar con este lastre y hay que procurar que nuestros jóvenes

encuentren en toda ocasión el camino que mejor se adecue a

sus intereses y a sus capacidades. Y ya que hablamos de encaje

entre formación y empresa, permítame que celebre esa apuesta

suya por la innovación que espero ver concretada en un

incremento sustancial de la partida de I+D+I, es de justicia y

es absolutamente imprescindible si queremos mejorar nuestro

tejido productivo e irlo diversificando para que no dependa en

exclusiva del turismo, al que, claro está, también debemos

cuidar al máximo.
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Pero deje que le dé un consejo, procure que este dinero

esté bien invertido, procure que se invierta en pocos campos

y por supuesto en los que más pueden beneficiarnos

socialmente; la competencia es global, no hace falta

recordarlo, y sin especialización tampoco hay futuro.

El temps de què dispòs no em permet allargar-me gaire més,

però abans d’acabar m’agradaria referir-me encara, ni que sigui

breument, a tres qüestions per a mi importants i també per al

meu partit: una té a veure amb aquest article de l’Estatut, del

número 35, on tothom pot llegir-hi que les modalitats insulars

seran objecte d’estudi i de protecció, no li he sentit, senyora

candidata, cap referència a aquesta disposició estatutària i em

tem que això és un indici de quina serà la seva política

lingüística, no només un foment del model lingüística en català

en tots els àmbits dependents de l’administració, també un

menyspreu per les modalitats balears en benefici d’un model de

català continental i del projecte polític que hi ha darrera. De fet,

li confesaré que no m’estranya, ahir en el seu discurs reconeixia

que vostè i els seus cerquen una nova Ítaca. Vagi alerta,

emperò, Artur Mas va començar cercant el mateix i miri com

està Catalunya en aquest moment.

L’altra qüestió que li volia comentar té a veure amb la

sostenibilitat, entesa en un sentit ample, des dels assumptes

mediambientals que ahir va enumerar fins a la mateixa gestió

sanitària on l’existència de dos sistemes, un de públic i un de

privat, lluny de ser problema hauria de convertir-se en una

oportunitat, sobretot ara que de cada vegada més els problemes

sanitaris són problemes sociosanitaris. I el mateix podríem

afegir en el cas de l’ensenyament, és a dir, aquesta combinació

dels dos sistemes no és més que positiva. I sense oblidar, entre

d’altres coses perquè respon a un criteri de llibertat, de llibertat

individual i de possibilitat per al ciutadà de triar, i sense

oblidar, per exemple, aspectes com la solidaritat, qualsevol

acció política hauria de tenir com a horitzó aquest equilibri

entre el que necessitam i el que poden necessitar els altres,

siguin els que ens enrevolten, siguin els que venen darrera

nosaltres.

I la darrera qüestió és més genèrica i resumeix molt bé

l’esperit del nostre programa electoral i de la política que

Ciutadans fa comptes fer en aquest Parlament, em referesc a

l’exigència de responsabilitat, o sigui, a no prometre res que no

es pugui acomplir, a no fer res que no siguem capaços

d’assumir, a no gastar més del que tenim, a responsabilitzar-

nos, en definitiva, del nostres actes. Aquestes màximes, tan poc

seguides en política, haurien de ser també la divisa d’un govern

que es presenta amb una bandera regeneradora, encara que

aqueixa bandera l’alci vostè, Sra. Armengol, que du tota la vida

dedicada a la política.

I ara sí, ara ja acab de bon de veres i més o manco estaré al

temps que m’ha concedit la Mesa. Vostè ahir va citar Espriu, jo

m’estim més citar -no és que Espriu no m’agradi, m’agrada

molt, especialment no el poeta, el prosista o el dramaturg, però

això són qüestions purament diguem de gustos, i contra gustos

ja se sap que totes les opinions són bones-, deia que vostè ahir

va citar Espriu, jo m’estim més citar un coterrani nostre, un

gran escriptor també, Miquel dels Sants Oliver, que deia, fa poc

més d’un segle, a un article evocatiu de la figura de Jovellanos,

que deia el següent: “La verdadera norma del progreso está en

que lo bueno para hoy prepare lo bueno para mañana.”

Ciutadans, ja ho sap, ja ho hem dit més d’un pic, votarà en

contra de la seva investidura com a presidenta del Govern

balear per les raons que ja he exposat i que vostè entendrà, però

això no ens impedeix desitjar de tot cor que aquesta norma

anunciada per Miquel dels Sants Oliver es faci ja realitat en

aquesta legislatura que li tocarà presidir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bé, bones tardes, Sra. Presidenta del Parlament,

senyores i senyors diputats. El context econòmic, polític i

social en què començam el novè cicle parlamentari a les Illes

Balears ens obliga a tenir en compte la pluralitat del nostre

teixit social i les necessitats que trasllada als seus representants.

Hem de parar especial atenció al gran nombre de procedències,

nacionalitats i demandes diferents que conflueixen en la

ciutadania del nostre arxipèlag. La població a les Balears ha

crescut notablement els darrers deu anys, més de 120.000

habitants més, i això significa que ja superam el milió de

residents. Aquesta circumstància no ens pot passar inadvertida

a l’hora de pensar en el nostre deure de fer polítiques inclusives

i que convidin a la integració de tots amb tots, sense deixar de

banda l’imperatiu legal i moral de garantir els drets bàsics de la

ciutadania, fins i tot aquells d’aquelles persones que no la tenen

legalment reconeguda pel que fa a l’habitatge, la sanitat,

l’educació, el treball i la igualtat d’oportunitats.

Aquesta pluralitat de la societat balear ha tengut el seu

reflex clar a les urnes. La conseqüència més clara de les

passades eleccions és que ens trobam amb quatre nou grups

parlamentaris que se sumen als tres de la passada legislatura,

per conformar un arc parlamentari representatiu de la diversitat

d’objectius, ideologies i programes.

Aquest Parlament, però, hauria de constituir-se en una veu

única i unísona a l’hora de defensar un finançament adequat

just i suficient per a totes i cadascuna de les illes que formen la

comunitat autònoma de les Illes Balears, i així mateix a l’hora

d’exigir la representació que ens pertoca com a comunitat

autònoma dins la resta d’òrgans de decisió política i econòmica

de l’Estat.

En alAlusió a aquesta darrera qüestió, el nou govern que es

formarà a partir de la votació d’avui i el conjunt de partits

polítics que aquí tenim representació tenim el deure

d’entendre’ns i sumar esforços.

Sra. Armengol, ahir va reconèixer que s’ha de millorar el

finançament dels consells insulars i que treballarà per negociar
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un nou REB per a les Illes Balears. Aquesta reforma ha de tenir

per objecte palAliar el sobrecost de la insularitat, estimat en

8.000 milions d’euros. Així mateix, aquest nou REB haurà de

servir per corregir els desequilibris que encara es donen a les

Balears i preveure, d’una vegada per totes, aspectes com ara el

sobrecost del trasllat de residus des de l’illa de Formentera a

l’illa d’Eivissa.

Per tant, Sra. Armengol, des de Formentera farem costat a

una nova proposta que tengui en compte per igual tant el

vessant fiscal de la nova llei, com també la necessària

compensació econòmica del nostre fet insular.

Així mateix, ens va avançar la intenció d’aplicar un nou

impost turístic el qual, al cap i a la fi, consisteix en l’aplicació

d’una nova taxa de pagament per serveis ambientals. En aquest

sentit, la meva consideració és que, d’una vegada per totes,

hem d’acabar amb els complexes i les pors no fonamentades

pels colAlectius més conservadors, i que vaticinen la fi del món

i la pèrdua de competitivitat del sector turístic. El nou impost

turístic serà una oportunitat històrica per obtenir un recurs

econòmic perdurable, innocu per a les butxaques dels turistes

i visitants de les Balears i absolutament imprescindible per

compensar el territori i el medi ambient pel consum de recursos

naturals que en fa l’activitat turística. És un instrumenta que

ofereix la fiscalitat verda i que, com també ha dit El Pi,

possibilitarà palAliar el dèficit històric d’inversió en energies

netes, en millors dessaladores, depuradores, que bona falta fan,

i en la reparació i millora dels més de vint emissaris públics de

les Illes Balears; en la conservació dels elements etnològics del

nostre paisatge i en altres àmbits, com la cura i el manteniment

de boscos i la qualitat ambiental del litoral.

En definitiva, queda pendent establir com fer-ho, però

renunciar a la seva aplicació seria imperdonable, i per això

Formentera donarà suport plenament al Govern en aquesta nova

tasca.

Senyores i senyors diputats, igualment que he dit que la

nostra comunitat ha de tenir pretensions legítimes en la millora

de la seva representació i ha de lluitar per un finançament just

des de l’àmbit de l’Estat espanyol, Formentera també aspirarà

a l’augment de la seva representació i del seu finançament en

el si de les institucions autonòmiques i estatals. És prou greu,

segons el nostre entendre, que vuit anys després de la creació

del Consell de Formentera, la nostra illa pateixi mancances com

el fet de no comptar amb un jutjat de primera instància, no

comptar amb un senador propi i no disposar in situ de bona part

dels serveis administratius de la CAIB i de l’administració

central, entre d’altres.

Aquesta situació, la qual suposa un tractament de manifesta

desigualtat entre illes i entre la seva ciutadania, és a la vegada

una indefensió davant la pèrdua de competitivitat del nostre

teixit socioeconòmic. Al conjunt d’aquests inconvenient també

hi hem de sumar el fet que a dia d’avui encara no s’ha aprovat

el decret de transport marítim que ha de regular freqüències

mínimes i preus màxims entre la línia Eivissa-Formentera-

Eivissa i resta també pendent l’aprovació de l’interès general de

la línia directa entre la península i Formentera.

En aquest sentit, també dir que defensarem una reforma de

la Llei dels consells insulars, no pot ser d’una altra manera, i en

seu defecte també defensaré l’aprovació d’una específica per al

Consell de Formentera. La nostra màxima institució insular té

la necessitat de comptar amb un marc legal adequat per

desenvolupar amb normalitat i sense cap tipus de disfunció el

conjunt de les seves competències pròpies, tant les que té com

a ajuntament com les que té com a consell.

Senyores i senyors diputats, per fortuna el passat 24 de maig

es va votar un canvi de formes, l’arrogància no es bona

companya de viatge perquè ens cega la visió i també l’esperit.

Ara que encetam un nou temps, confiï que el nou govern i es

especial vostè, Sra. Armengol, com a futura presidenta

d’aquesta comunitat, prendrà les mesures necessàries i urgents

per restablir l’espai, la dignitat i l’honorabilitat que mereixen

la nostra llengua i la nostra cultura.

I des de Formentera aplaudim el seu compromís per derogar

la Llei de símbols i per restablir i fer respectar els pactes que

varen donar vida a la primera Llei de normalització lingüística.

Treballi pel diàleg i el consens amb el conjunt de la

comunitat educativa dins un marc de confiança mútua.

Vaig arribant al final de la meva intervenció i per això em

permetran que Formentera en sigui la protagonista. Pel que fa

al nombre d’habitants, també la nostra illa ha experimentat un

canvi, ha experimentat un gran augment de població els darrers

deu anys, hem passat de 7.500 habitants a gairebé 12.300.

Aquesta dada és molt significativa per les implicacions que

això suposa sobre el nostre territori, sobre els recursos naturals

i sobre la manca d’habitatge per a tot l’any. Però també sobre

serveis bàsics que des de fa temps es troben infradimensionats,

com són depuradores, emissaris, dessaladores, els sistemes de

producció i distribució de la xarxa elèctrica i les xarxes de

telecomunicacions.

I a tot, en el seu conjunt, s’hi ha de sumar la manca de

places d’escola pública, a Formentera hi ha molta natalitat, no

sé què passa; la manca d’oferta educativa de grau mitjà i en

general la manca d’equipaments i serveis socioculturals i

sanitaris, que si bé ja eren molt ajustats en el moment de la

creació del consell l’any 2007, en alguns casos ho segueixen

sent, fruit d’aquest augment poblacional i de la insuficiència

històrica d’inversions a la nostra illa.

Prenent en consideració la reflexió anterior, és evident que

els formenterers i les formentereres tenim la certesa gairebé

unànime que hem tocat sostre. Per això hem de treballar des de

tots els àmbits i en colAlaboració amb el nou govern, per reduir

la pressió sobre el territori, incidir d’una forma molt especial

sobre el litoral i sobre el Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa

i Formentera, que -recordem-ho- és el segon parc natural en

superfície de les Illes Balears, és el parc líder en pressió

humana i d’activitats i sincerament crec que ha estat el més

maltractat els darrers quatre anys. Per això ara hem de treballar

des de tots els àmbits i en colAlaboració amb el nou govern, per

reduir la pressió sobre el territori incidint en aquest parc. I ja no

podem esperar més, confiam que sigui vostè qui ens ajudi

definitivament a regular i fer possible la gestió dels espais
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naturals. Comptam amb vostè per aconseguir-ho, Sra.

Armengol.

Queda pendent una gestió pública i eficient de l’ordenació

del fondeig en el parc natural, majors i millors sistemes de

vigilància, major protecció de la posidònia, declarada

Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i una aposta valenta

i seriosa per a l’aplicació del recentment aprovat Pla de gestió

dels Llocs d’Interès Comunitari (LIC) del Parc Natural de Ses

Salines de Formentera. Però també queda pendent exigir a

l’Estat que prengui les mesures oportunes per paralitzar tots els

projectes de prospeccions petrolíferes. I aquí s’haurà de fer una

feina molt important. 

Així mateix, ja li avanç que la màxima institució de

Formentera, presentarà una proposta de llei innovadora davant

d’aquest parlament, per regular i limitar l’entrada de vehicles

a la nostra illa. En aquests moments estam treballant per

enllestir-la i una vegada estigui sotmesa a debat dins

Formentera, se sotmetrà a la consideració d’aquesta cambra per

a la seva aprovació. Els resultats de les darreres eleccions ens

indiquen que la població de Formentera té clar el seu model

d’illa. Sabem on volem anar, tenim clares les línies vermelles

que no estam disposats a traspassar ni a deixar traspassar.

 Sra. Armengol, Sr. Barceló, Sr. Martí, Sr. Jarabo, tots

vostès, a diferència d’altres grups parlamentaris, han tengut

molt present en els seus discursos la triple insularitat que pateix

la nostra illa. Gràcies per mostrar sensibilitat en aquestes

circumstàncies. Però d’igual manera he de manifestar que

Formentera no donarà suport l’aprovació de lleis, ni decrets, ni

en general cap mesura política que vulneri de manera expressa

el nostre dret a decidir i que afecti com volem que sigui la

nostra illa. Per tant, sobre els assumptes que són estratègics i

que ens afecten d’una manera especial, consideram -i estic

segura que seran sensibles a aquest fet- que ha de ser

Formentera la que tengui la darrera paraula.

I, per tant, cregui’m que ho deim amb coneixement de

causa, perquè encara tenim un exemple molt present, la

imposició d’un delegat de govern a Formentera al llarg de

quatre anys, només pel fet d’haver estat l’única illa no

governada pel Partit Popular. Avui matí la Sra. Prohens,

portaveu del Grup Popular ens ha deixat molts de missatges,

alguns passaran a l’hemeroteca. Ha dit que “el nou govern que

ara es constituirà haurà de donar les gràcies per l’herència

rebuda” i també ha vaticinat a la Sra. Armengol que

“segurament pagarà un alt peatge pel fet de conformar un

govern amb tres partits”. Sra. Prohens, se n’ha anat, bé, Sra.

Prohens, igualment li diré que vostè des del seu escó sap quina

illa ha pagat el més alt peatge aquests darrers quatre anys?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, per favor, vagi acabant. El seu temps ja ha acabat.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Vaig acabant. Ha estat l’illa de Formentera. L’illa de

Formentera ha pagat el més alt peatge els darrers quatre anys.

Per tant, si li demanam a la gent de Formentera què pensa de

l’herència rebuda, no sé si hi haurà algú que estigui molt

content.

Ja per acabar, Sra. Armengol, Formentera donarà suport a

la seva investidura. La vull encoratjar que materialitzi amb

valentia el programa de govern que ahir ens va presentar. Li

desitjo sort a vostè i a tots els seus socis de govern, compti amb

nosaltres i molta sort!

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré per dir que dia 24 de

maig varen canviar moltes coses, i és cert, varen tenir lloc unes

eleccions allà on els ciutadans varen votar molt clar. Després

votaré una mica amb vostè, Sr. Pericay, de com crec jo que

varen votar. Una de les realitats és que hi ha un arc

parlamentari diferent, amb moltes més formacions polítiques i

amb grups parlamentaris diferents. Vull començar per dir-li una

cosa que és òbvia per als que hi érem la passada legislatura i tal

vegada no tant per a vostès, però que gràcies que hi ha una

majoria parlamentària com la que hi ha i al respecte

precisament a les minories i a la conformació dels grups

parlamentaris, vostè avui ha pogut intervenir com a grup mixt,

i jo me n’alegr moltíssim. La passada legislatura es va negar la

veu al Grup Mixt i la veu a l’illa de Formentera.

(Alguns aplaudiments)

Enhorabona, per tant, per ser en aquesta cambra a Ciutadans

i evidentment a Gent per Formentera. És un plaer poder debatre

també amb vostès.

I m’ha fet una alAlusió directa inicial, com a mínim encara

que supòs que era retòrica, perquè després el fons de la seva

intervenció anava més bé contràriament a allò que ha dit

inicialment, però crec que sí, que he de contestar. No sé si ahir

em vaig explicar prou bé, ho intentaré dir més clar. Jo no vull

governar per governar aquesta comunitat autònoma, ni jo, ni el

Partit Socialista, ni MÉS per Mallorca, ni MÉS per Menorca,

ni Podem que ha signat aquest acord de governabilitat; jo vull

governar per transformar la realitat que vivim i vull governar

per fer unes coses concretes. No governar per ser presidenta de

les Illes Balears. 

Vostè entendrà que és impossible aquesta equació que ha

fet o aquesta suma que ha fet. I crec que dins la suma ha ajuntat

Ciutadans, crec que dins la suma ha ajuntat el Partit Popular, tal

vegada això des del seu punt de vista és raonable; ha ajuntat El

Pi, que no sé per què l’ha..., ho hauria d’explicar en tot cas el

portaveu d’El Pi i ha ajuntat el Partit Socialista de les Illes

Balears. No ha anat tan equivocat mai, Sr. Pericay, no ha anat

tan equivocat mai. Jo vull governar perquè he compromès com

a partit polític unes polítiques amb els ciutadans d’aquesta

comunitat autònoma. I no sé si ens hem explicat prou clar

durant ahir i durant avui. Vostè creu que jo puc governar per

fer el contrari del que he explicat? Jo no ho veig així, jo no veig
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la democràcia d’aquesta manera, ni la política d’aquesta

manera. 

Nosaltres volem fer un pacte social per l’educació, vostè

creu que jo puc governar amb qui va ser capaç de crear la

major crispació de la història d’aquestes illes i va ser capaç que

100.000 persones sortissin al carrer i no els va rebre ni cinc

minuts? Vostè creu que jo puc governar, pel preu de governar,

amb qui va ser capaç de retirar 20.000 targetes sanitàries a

ciutadans d’aquesta comunitat autònoma? Vostè creu que jo

puc ser capaç de governar amb qui va aprovar una reforma

laboral que ha condemnat a molts de treballadors a ser pobres

i a viure en una precarietat terrible en aquesta comunitat

autònoma? Vostè creu que jo puc governar amb qui va decidir

que s’havia d’ajudar al que més té i fer pagar la crisi econòmica

a qui menys té, i tenir una situació de desigualtat terrible en

aquesta comunitat autònoma i tenir 330.000 persones amb risc

d’exclusió social?

No, Sr. Pericay, ni jo, ni el meu partit no es ven per cap

cadira. Nosaltres volem governar perquè volem fer una política

diferent en el fons i en la forma. I entendrà bé, o hauria d’haver

entès bé, el que varen votar els ciutadans dia 24 de maig. I

varen votar una nova forma de fer política i unes polítiques

diferents. I crec que l’aliança claríssima que varen votar és la

que estam explicant durant aquests dies amb l’acord de

governabilitat.

Després de dir-me això, que podria governar amb vostès,

m’ha dit que no som qui per parlar de transparència. No sé si

no n’hi he de parlar, però jo crec que sí som qui per parlar

d’això. I sí que plantejam un programa valent en termes de

transparència i de lluita contra la corrupció. I, Sr. Pericay, hem

tengut, és ver, en dues ocasions en aquesta comunitat autònoma

oportunitat de governar i hem aplicat polítiques molt clares i no

ha passat mai quan ha governat l’altre partit amb qui vostè creu

que té aliances molt més clares.

Quant a la formació, per coses concretes que ha plantejat.

Jo som partidari que la formació se farà des dels centres públics

i directament des dels centres públics del Govern de les Illes

Balears. 

Després, no he entès bé la seva aproximació al finançament

autonòmic que necessita aquesta comunitat autònoma. He entès

que m’ha vengut a dir que com que això és un tema de tota

Espanya i com que per guanyar-hi nosaltres hi ha de perdre

qualcú, que no està tan clar que hi haguem de guanyar

nosaltres. Per tant, no he entès si vostès seran aliats o no en la

defensa d’un millor i major finançament per a aquesta

comunitat autònoma, perquè jo ja entenc allò de perquè guanyi

un hi perdi l’altre, però jo em rebel contra -i crec que era el Sr.

Martí que hi feia referència- que hi hagi recursos per ajudar els

ciutadans -subvencionar, vaja- els ciutadans de la península

perquè puguin anar en AVE, i en canvi no n’hi hagi per a

aquesta comunitat autònoma. Per tant jo, com a futura

presidenta de les Illes Balears, li puc assegurar que aniré a

parlar amb el Govern d’Espanya, sigui qui sigui qui governi a

Espanya, i reclamaré allò que és just per a aquesta comunitat

autònoma, i per a aquesta comunitat autònoma és just millorar

el finançament, i es va fer un salt molt important a la legislatura

presidida per Francesc Antich, però hem fet 10 milions de

passes enrere a la legislatura presidida per José Ramón Bauzá,

i aquesta és una realitat més que objectiva. Per tant, haurem de

tornar a lluitar i ara ens hem posat molt enrere, el Sr. Bauzá

això sí que ho ha aconseguit, ha tengut un rècord de deixar-nos

els darrers de tot Espanya. Aquest rècord sí que l’ha tengut,

entre alguns altres.

Per tant sí que hi anirem, i sí que hi anirem amb força i sí

que hi volem anar de forma consensuada, amb com més gent es

pugui sumar a una reivindicació que crec que és molt important

per a aquesta comunitat autònoma, crec que és molt necessària

per a aquesta comunitat autònoma perquè efectivament

nosaltres volem garantir serveis públics, volem garantir drets de

ciutadania, volem garantir inversió pública. Vostè m’ha dit que

està content que apostem d’una forma clara per la recerca, el

desenvolupament i la innovació, m’ha demanat que hi posem

més pressupost públic i jo ho compartesc; per tant necessitam

més recursos públics, i jo li deman que vostè se sumi a aquest

front comú per demanar millor finançament autonòmic, per

demanar un nou règim especial per a aquesta comunitat

autònoma, perquè el que han pactat el Sr. Bauzá i el Sr. Rajoy

no serveix, i per tant haurem de fer una cosa seriosa,

consensuada i pactada i lluitar-la davant el Govern d’Espanya,

i li deman que el seu partit a nivell estatal es posicioni en

aquests termes, i per tant jo crec que això també és necessari

saber-ho per aquesta comunitat autònoma i pels ciutadans i les

ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma.

Després ha fet una afirmació que a mi..., com a mínim la hi

he de rebatre. Ha dit que l’educació pública d’aquestes illes és

pèssima, i a mi m’agradaria, ho he dit abans, m’agrada més

veure les coses positives que les negatives, i m’agradaria que

féssim una reflexió històrica, crec que també a vostè li agrada.

Espanya era un estat on moltíssima gent era analfabeta fins no

fa tants pocs anys; aquesta és la realitat en què vivíem. Molts

de padrins nostres no sabien ni escriure ni llegir, i en pocs anys

hem avançat molt, i el sistema educatiu, que evidentment és

complex, que evidentment té mancances, que evidentment s’hi

han de posar molts més recursos, que evidentment necessita

algunes reformes, però ha aconseguit que els nostres fills siguin

la generació més ben preparada de la història, en pocs anys. Per

tant jo pos molt en valor la comunitat educativa i els docents

d’una forma clara perquè han aconseguit tot això i molt més.

Per tant crec que no hauríem d’injuriar l’educació pública, com

s’ha fet per part de vostè en aquesta tribuna, perquè crec que no

és just, crec que no fa justícia a la realitat viscuda dins

Espanya.

(Alguns aplaudiments)

I després vostè això ho ha lligat immediatament amb el TIL.

Després li parlaré del que crec que és important en educació.

Miri, en aquesta comunitat autònoma -ho he dit moltes vegades

al Partit Popular durant aquests quatre anys i no ho han volgut

escoltar, i veig que vostè repeteix el mateix- en aquesta

comunitat autònoma mai, mai és mai, no hi ha hagut una

normativa d’immersió lingüística; mai és mai. Si no tregui’m

vostè el decret, la llei, l’ordre o la norma que ho digui. Hi ha

hagut una llei de normalització lingüística del 86 i un decret de

mínims de l’època del govern del Partit Popular. Qui ha romput

tots els consensos de forma unilateral és aquest president, ningú

altre. Ens entenem? Per tant què volem fer?, retornar a la
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normalitat. I nosaltres què defensam en qüestió de llengües?

Evidentment aquí hi ha, segons diu l’Estatut d’Autonomia del

2007, es va pactar en temps d’un president del Partit Popular a

les Illes Balears, diu que hi ha una llengua pròpia, que és la

llengua catalana, i dues llengües cooficials que són el català i

el castellà, que són les que se n’ha de garantir l’aprenentatge

dels infants, i en tot això no hi ha hagut mai cap problema, cap

problema. Deixem de dramatitzar amb aquesta qüestió i deixem

d’utilitzar les llengües com a vehicles d’enfrontament entre

ciutadans. Aquesta no serà la meva línia, no és la meva línia, ni

crec que ho hagi de ser, crec que és un error, crec que és un

error.

Tenim necessitat que la nostra gent jove tengui millors

competències lingüístiques en llengua estrangera? Sí, sí, i va ser

no el segon, el primer pacte de progrés que va començar amb

aquests projectes lingüístics a les escoles, i nosaltres hi

apostarem, però ho farem bé, no des de la imposició, des del

diàleg; no des d’obviar l’autonomia dels centres sinó comptant

amb ells, no des de fer-ho sense recursos econòmics sinó

posant recursos econòmics; no des de l’obligació als professors

“ara treu-te un B i poder...”, no, des de la complicitat, des de

parlar, des de dialogar, des d’arribar a acords. Jo crec que és el

que ens demana la gent, i el problema de l’educació no és

aquest, Sr. Pericay, el problema de l’educació és lluitar contra

l’abandonament escolar i contra el fracàs escolar, que quan hem

governat en aquesta comunitat autònoma nosaltres l’hem

millorat, i en aquesta legislatura ha empitjorat dos punts;

després de tot el que ha passat a sobre tenim el fracàs escolar,

aquesta és la realitat. 

Per tant hem de posar més recursos, ha de ser equitativa i

inclusiva, hi ha d’haver atenció a la diversitat, hi ha d’haver

suport als infants que tenen necessitats especials, hi ha d’haver

suport als docents..., tot això, ...als quals s’ha perseguit. Vostè

creu que els expedients que s’han fet contra els directors tenen

alguna lògica?, vostè creu que perseguir un funcionari públic

perquè penses que pensa diferent es pot fer des d’una

administració?, creu que això és la nova política? Jo crec que

no, jo crec que no.

Per tant siguem seriosos, facem un pacte social per

l’educació, aportem tots allò positiu que puguem i molt més, i

per tant a partir d’aquí sí que ens trobarà, i jo a la meva

intervenció li dic, escolti, jo he estès la mà a tots els grups

parlamentaris, també al seu, crec que hi ha coses en les quals

també evidentment hem de participar, vostè ha d’explicar les

seves propostes, i en segons quines coses a nivell estatal és bo

que a més també s’impliquin com a partit a nivell estatal. Ara,

hi ha diferències que vostè explica en aquesta tribuna que són

molt profundes però que, bé, intentarem, evidentment vostè des

de la discrepància, des del seu no a aquesta investidura i a

aquest govern que comença, evidentment nosaltres intentarem

aplicar allò que creim, pel que ens han votat i elegit els

ciutadans i les ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma.

Quant a la Sra. Tur, vull agrari-li la seva intervenció, no

només la seva intervenció sinó el suport a la investidura, i haver

pogut parlar també durant molt de temps de les qüestions que

necessita l’illa de Formentera. És molt bo que ara Formentera

tengui veu pròpia en les condicions que pertoca, per tant amb

un grup parlamentari, com deia abans, i això és un avanç també

d’aquest nou parlament de les Illes Balears. Vostè feia

referències molt clares a la situació de l’illa de Formentera.

Abans, quan parlàvem amb el Sr. Martí de la situació de

Menorca, Formentera -ja ho he dit- té encara necessitat de més

atenció per part del Govern de les Illes Balears. Jo sóc una

persona que intentaré estar a l’altura de les circumstàncies

recorrent molt les quatre illes; durant aquests quatre anys he

estat molt present a les quatre illes precisament perquè crec que

qui vol presidir el Govern de les Illes Balears ha de voler

presidir d’una forma igualitària les quatre Illes Balears, i per

tant tenint en compte aquesta realitat pluriinsular. 

És cert que l’illa de Formentera té uns problemes de

finançament diferents, és cert que l’illa de Formentera ha tengut

un bum de població que vostè explicava molt bé i que això

dóna una mancança d’inversions, d’infraestructures, de serveis

que haurem de cobrir entre tots. El nou règim especial, el nostre

plantejament que feim i que haurem de debatre i consensuar, és

efectivament que hi hagi una atenció específica per la triple

insularitat que pateix Formentera. Vostè feia referència al

trasllat de residus, que durant aquesta legislatura no ha pogut

ser possible aquest acord, o qüestions molt importants per a

l’illa de Formentera com les inversions necessàries en serveis

públics bàsics. 

Li agraesc la defensa que ha fet de l’impost turístic. Crec

que és important també tenir el suport del que representa el

Consell Insular de Formentera i la veu que vostè avui aquí

representa, i també la necessària..., la defensa de dir “no,

escolti, que no hi hem d’anar amb por, hi hem d’anar amb

valentia, hi hem d’anar amb tranquilAlitat”, això té a veure

també amb aquest nou món en què vivim, i per tant necessitam

fer inversions ambientals, inversions turístiques, que crec que

és molt important. 

Entenc perfectament les demandes que farà Formentera de

més pes a nivell autonòmic i a nivell estatal, que anirem

discutint en el seu moment, i és compromís nostre el decret de

transport marítim, això ho tenim molt clar. La Llei de consells

insulars és un tema que té Formentera i que pateixen els quatre

consells insulars, la llei que es va fer en el seu moment va ser

molt bona per començar a donar sortida a les demandes de

competències autonòmiques i de competències pròpies com a

govern de cada illa, però és cert que per gestionar les

competències autonòmiques els consells insulars han quedat

molt encotillats amb la legislació que tenen i per tant haurem de

fer una passa de modificació d’aquesta llei de consells insulars.

Li agraesc les paraules sobre la necessitat del consens i del

pacte en temes educatius i també en els temes de la Llei de

normalització lingüística. I per acabar, com vostè acabava, amb

els temes més importants per l’illa de Formentera, explicava

allò de l’escola, i ho llig amb l’escola pública, som conscient de

les ràtios que té l’illa de Formentera, són altíssimes, i que, per

tant, és inassumible poder donar educació de qualitat i tenir 28

infants d’educació primària a l’aula, com succeeix a les aules

de Formentera. Per tant, aquests són compromisos que tenim,

vostè sap que n’hem parlat i de l’escola de Sant Ferran i

d’altres inversions educatives que són fonamentals. 

Igual que, no sé si ha fet esment, però que jo també som

conscient, allà tenim un problema d’habitatge important, durant
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el... Formentera ha de reunir evidentment molt més funcionaris

i docents i de totes les administracions que a l’hora de l’estiu

pel tema de l’allotjament de vacances tenen un problema de

poder continuar amb l’habitatge. Per tant, haurem de fer

polítiques públiques per poder garantir que això sigui possible.

I acab amb allò que vostè feia referència, el Parc Natural de

Ses Salines d’Eivissa i Formentera, efectivament, és un parc

natural que té una pressió molt forta, és un parc natural que

necessita d’una bona gestió pública, que necessita del

compromís i de la coordinació amb les institucions pròpies

d’Eivissa i de Formentera, cosa que no ha existit, i que té el

meu compromís que això així serà i que apostarem d’una forma

clara per la gestió pública i eficient del fondeig i per la

protecció de la posidònia, que són tresors d’aquests que després

quan perds és quan te’n penedeixes i que no podem deixar que

arribin a aquestes situacions d’explotació, com es viuen en

aquests moments. Igual que, evidentment, amb el no rotund a

les prospeccions petrolieres. Amb això crec que hi haurà un

front comú, que aquest sí que esper que sigui de totes les

formacions polítiques. 

Quant a l’illa de Formentera i la capacitat de decisió que vol

i ha de tenir, jo ho he dit abans i he fet un alAlegat, crec que les

Illes Balears som una comunitat autònoma pluriinsular i que

cada illa és un món i cada illa té unes necessitats diferents i,

evidentment, la forma de tractar-les des de la coordinació

institucional, des del respecte a les institucions pròpies de cada

illa i des de pactar polítiques. A vegades tal vegada tendrem

alguna discrepància, però si dialogam segur que ens entendrem.

De la meva boca pot tenir el compromís del diàleg i de

l’enteniment i, efectivament, una de les primeres decisions que

prendré, i pensi que la gaudiré molt, serà eliminar el delegat de

Formentera, cosa que és absolutament incoherent amb la nova

política que demanden els ciutadans i les ciutadanes a partir de

dia 24 de maig en la forma d’entendre la democràcia és que

allò que han votat és el que s’ha de respectar, t’agradi o no

t’agradi, a qui no li agradava va intentar-ho controlar amb

doblers públics, amb mi això no ho tendrà, amb mi tendrà

colAlaboració, tendrà mà estesa, tendrà diàleg i tendrà consens.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. El torn de rèplica del Grup Parlamentari Mixt

quedarà conformat amb una intervenció de cinc minuts per al

Sr. Pericay i cinc minuts per a la Sra. Sílvia Tur. Té la paraula

el Sr. Pericàs... Pericay, perdó.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta. Li intentaré aclarir, Sra. Armengol, el

que m’ha comentat ara ràpidament. Quan li parlava d’aquesta

suma alternativa, jo li faig una proposta que evidentment no

estava lligada amb el passat, perquè és una cosa de la qual ha

dit que no volia parlar, per tant jo he entès que si hi havia una

sèrie aquí de grups que podien oferir una estabilitat real, i em

pareix que en el context del meu discurs he explicat a què em

referia, idò, per a mi aquesta majoria estava formada per

aquests grups que són aquí, El Pi, el Partit Popular, Ciutadans,

que tenien, doncs, aquesta suma possible i, evidentment, vostès.

No seria la primera vegada, diguem, que en un parlament

autonòmic governa el Partit Socialista amb un suport del Partit

Popular, no seria la primera vegada, a l’inrevés no ha passat

mai. Ho dic perquè a vegades també en aquestes qüestions el

passat és indicatiu.

El finançament, no, no m’ha entès, li he dit just el contrari,

és a dir, perdó, en el finançament ens hi trobarà amb tota la

bona predisposició de colAlaborar perquè creim que

efectivament el finançament no és un finançament just, l’únic

que dic és que necessàriament si efectivament tenim un sistema

de finançament que és un sistema de finançament general a

l’estat de les autonomies hem de veure com això es pot

realment compensar i, per tant, ha de ser un acord que no sigui

bilateral, probablement, sinó que sigui un acord multilateral. És

l’única cosa que he dit, però necessitat d’un finançament major,

evidentment, i també hem de tenir en compte la insularitat, la

doble i la triple. 

Tot el que s’ha dit avui, que per cert el debat d’avui ha anat

molt bé perquè hem pogut saber un poc més del seu programa,

cosa que aquest matí ha sortit aquest tema, i jo celebr que al

llarg del debat hagin anat sortint també moltes coses que a mi

no m’havien quedat especialment clares perquè

fonamentalment no havien estat explicades abans. 

Respecte d’això també li diré una cosa entre parèntesi que

m’ha preocupat un poc, que el Grup Podem sigui un grup que

teòricament colAlaborarà amb vostè en aquest govern, però que

de la manera que avui ha exposat aquest sistema de

colAlaboració a mi m’ha fet pensar que... m’ha reafirmat en la

creença que el govern que ens espera serà un govern més aviat

inestable, seria un govern sotmès a determinades pressions des

de fora, des de fora perquè no des de dins del govern, però sí

des d’un pacte parlamentari al qual han arribat vostès, i això,

em sap greu, però no és una bona manera, crec jo, de funcionar

durant quatre anys de legislatura.

L’educació pèssima, no, no em malentengui, l’educació

pèssima no és cap... en fi, no és cap insult per a ningú, és un

simple qualificatiu. Basta agafar quin és el nivell educatiu de

Balears en el conjunt de tots els informes que hi ha sobre el

nivell dels nostres estudiants per saber què és amb relació a la

mitjana espanyola i després agafi Espanya i colAloqui-la en el

conjunt de països de la Unió Europea o dels països

econòmicament desenvolupats amb les proves PISA que es fan

en els informes PISA, que es fan trianualment i veurà també, en

general, quins resultats té Espanya com a país. Era això

simplement. Ja sé que en aquest país tenim un grau altíssim

d’analfabetisme, ja sé que s’han fet molts d’esforços a

l’educació pública, també crec que a l’educació concertada i

que efectivament som en un lloc, sobretot en termes d’equitat,

que hem millorat molt, però no en termes de qualitat. Aquest és

el problema que tenim i això és el que el nostre model no ha

resolt.

Immersió lingüística, ja sé que no ho diuen així, el món de

la política és un món ple d’eufemismes. El decret de mínims és

un decret que diu que, com a mínim, hi ha d’haver un 50% de

l’ensenyança en català, ara bé, això pot ser perfectament, i així
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s’està aplicant des de fa bastants d’anys a aquesta comunitat en

la gran majoria de centres com un decret de màxims, no com un

decret de mínims. Un decret de màxims vol dir que si

efectivament aquest centre en qüestió, el que sigui, decideix

que ha de ser tot en català, que el català ha de ser l’única

llengua vehicular, contradient per cert la LOMCE, que ja sé

que volen derogar també o intentar derogar, perquè vostès ho

deroguen tot en educació, quan arriben pfff tot fora, eh?, és a

dir, el que fan els altres partits, les altres lleis, duren realment

el que dura aquest partit en el Govern perquè en el moment que

vostès arriben en lloc d’aprofitar allò bo que es pot haver fet

vostès ho eliminen i tornen a colAlocar, m’imagín, és el que

varen fer amb la LOE respecte de la LOCE i va ser la manera

de recuperar la LOGSE, en fi, és així, jo tampoc no hi puc fer

gran cosa en això.

En tot cas, el tema que jo li plantej des del punt de vista

lingüístic és una qüestió de drets lingüístics, no és un tema

educatiu, és a dir, els ciutadans d’aquesta comunitat, com de

qualsevol comunitat espanyola, tenen dret a usar, és a dir, a

servir-se o a reclamar que la llengua oficial de l’Estat, i en

aquest cas cooficial de Balears, sigui també una llengua

vehicular, ningú no parla evidentment d’imposar res, es tracta

que realment els pares, perquè normalment són els pares,

puguin triar l’educació del seu fill i no a través d’una atenció

individualitzada, que això generalment és una manera de

marcar un pobre nin perquè l’agafen, el treuen de l’aula i, per

tant, molts de pares no volen això, sinó a través d’un sistema

que de manera intelAligent, ordenada, consensuada, pugui, per

exemple, jo crec que seria molt positiu, posar la immersió

lingüística a l’inrevés a determinats pobles del centre de

Mallorca, no els aniria gens malament pel seu nivell de castellà

vull dir, eh?, és a dir, per què no? És a dir, tot són coses...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pericay, li preg que vagi acabant, per favor. 

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Acab de seguida, tot són coses que al final depenen d’una

bona predisposició i sobretot d’una anàlisi intelAligent de la

situació, i no ideològica, intelAligent dic jo perquè tots estam

d’acord que l’objectiu, efectivament, és que el nivell de

coneixement d’una llengua i d’una altra, una cultura i d’una

altra, és a dir, tot allò que realment ens pot donar

l’ensenyament sigui el màxim possible en les condicions

evidentment que ens trobam. I això és tot el que realment

nosaltres demanam i això és tot el que perseguim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Tur. La Sra. Tur no vol

intervenir.

Té la paraula la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Bé, gràcies, Sr. Pericay, per coses concretes que vostè ha

dit, a veure si puc aclarir-les, a veure, em diu que jo podria

governar amb el suport extern d’altres formacions polítiques,

una de dretes, vostès i El Pi, que vostè parla per ells i no, no...,

escolti, quina estabilitat li veu a això?, per fer quin programa de

govern?, perquè jo n’he presentat un del que vostè em diu que

discrepa, el PP m’ha dit que hi discrepa absolutament, a El Pi

he vist una postura molt més raonable i molt més propera, però

és clar, quina estabilitat volen donar vostès a un govern del

qual no creuen que les polítiques que hem de fer siguin

aquestes, és que no entenc perquè em volen fer presidenta per

presidir un govern i perquè jo faci unes polítiques que vostès

no creuen. 

Per tant, no, això no té lògica ni democràticament és

raonable ni és viable, jo represent el que represent, un partit

d’esquerres amb 136 d’anys d’història, que té molt clar per què

es presenta a les eleccions i què vol fer si té l’opció de

governar, i el que vol fer és radicalment contrari del que ha fet

el Sr. Bauzá en aquesta comunitat autònoma durant quatre anys,

per tant, no es preocupi, no m’ho digui més perquè això no és

possible, jo tenc molt clar l’acord de governabilitat amb qui

l’he volgut fer i efectivament he pogut pactar amb les forces

d’esquerres d’aquesta comunitat autònoma MÉS per Mallorca,

MÉS per Menorca i Podem i efectivament tenim un pacte que

és un acord de governabilitat que dóna una estabilitat a aquest

govern i després... faré aquesta reflexió. 

És clar, vostè m’ha dit “això no és estable”, escolti, vostè

veu estable un govern que malgrat que tengui majoria absoluta

tengui tres consellers de Salut, tres d’Administracions

Públiques, tres d’Educació, dos d’Hisenda, dos de Turisme i

que contínuament faci política contra els ciutadans? Jo crec que

l’estabilitat d’un govern i l’estabilitat en la política i el que

demanda la ciutadania és capacitat de diàleg. Crec que el pacte

és estable, crec que el diàleg és estable, crec que és necessari,

crec que la gent ens demanda que des de posicions que són

diferents, evidentment jo no pens exactament igual que Podem

en moltes coses o que MÉS per Mallorca o que MÉS per

Menorca, és clar que no, i cercarem acords, dialogarem i

trobarem solucions als problemes, però no només amb les

formacions polítiques entre si.

Si durant aquests quatre anys haguéssim entès alguna cosa

del que estava succeint, de com la gent demanda que canviem

la forma de fer política i moltes coses del nostre sistema

democràtic, no hagués passat que no s’escoltàs ningú. Jo no

només vull parlar amb les formacions polítiques que després

necessites els vots per tirar lleis endavant, sense cap dubte, jo

vull parlar amb molta altra gent de fora d’aquesta cambra

parlamentària. Crec que és la forma que em demanda la gent de

fer política i de ser capaços de consensuar i d’arribar a acords,

això és el que nosaltres duim al nostre ADN. 

Nosaltres som una formació política que pensa que

independentment de si els vots ens són necessaris o no per

aprovar una llei, nosaltres creim que és millor sempre sumar-hi

més gent, sumar-hi més complicitats, sumar-hi més propostes,

sumar-hi moltes més sensibilitats, crec que és molt millor per

al país. Aquest país és plural, és molt plural, la gent és diversa
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i pensa diferent, i el Govern ha de representar tothom,

efectivament, i per representar tothom has de ser capaç de

parlar amb tothom i de dialogar i d’arribar a acords, i això és el

que farem durant aquesta legislatura, perquè és clar, a la resta

sí que no li veig en absolut, Sr. Pericay, cap sentit. 

Finançament, em diu: el que no ha de ser és bilateral, ha de

ser multilateral, no, no, hi ha coses bilaterals de les Illes

Balears amb l’Estat i em preocupa que tengui aquesta

concepció i a més està pactat a l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears, en comissions bilaterals de finançament entre

l’Estat i aquesta comunitat autònoma, i ho hem reivindicat

històricament perquè nosaltres no som una comunitat igual,

igual que totes les altres, i abans parlàvem de dins les Illes com

hem de tractar diferent allò que és diferent, bé idò el Govern

d’Espanya ha de prendre a tractar-nos diferents, perquè som

diferents, per moltes coses, per identitat, per història, per

moltes coses, però sobretot perquè som illes i això crea uns

desavantatges que no passen a altres llocs i per tant, necessitam

relació bilateral amb Espanya. 

El règim especial és bilateral, però el deute que té el Govern

d’Espanya és bilateral, hi ha moltes coses a parlar i compensar

la insularitat no és només dir “bé, idò ajudarem que el transport

aeri... posar-hi més doblers o al sistema energètic...”, no, no,

també tenim coses que són inherents que ens fan molt menys

competitius, per exemple, és clar nosaltres, els nostres joves

quan volen estudiar una... un estudi universitari, molts d’ells

han de sortir a fora i és molt més car per a les famílies que

viuen aquí. Crec que això s’ha de compensar per part del

Govern d’Espanya perquè no és just que els nostres joves no

tenguin les mateixes possibilitats que tenen a la resta de la

península. 

Per tant, quan parlam d’això, parlam de temes molt

complexos que necessiten d’una relació bilateral amb el Govern

d’Espanya i d’acords bilaterals amb el Govern d’Espanya, que

esper que vostès també entenguin i que ens ajudin a treballar.

Quant al tema de l’educació, nosaltres no som un partit que

derogui lleis educatives, no, és que la LOMCE només l’ha

aprovada el Partit Popular, tot sol, no hi ha ningú, cap altra

formació política de l’arc parlamentari ni ningú de la comunitat

educativa que la defensi, és aprovar una llei contra tothom.

Aquesta és la forma de fer política que no hauríem d’acceptar

com a bona, com a bona, per tant, farem allò lògic que és

derogar una llei que no vol ningú i la pactarem amb la

comunitat educativa, si tenim l’oportunitat de governar

Espanya que és el que vostè no entén de la lectura que li han fet

dia 24 de maig els ciutadans, crec que és el que no entenen,

perquè demanen “passem a fer una nova forma de fer política”,

el que no és possible és imposar una llei educativa a tothom

quan tenim competències pròpies de comunitat autònoma, clar,

perquè hem tengut un govern que el que li deien a Madrid ja

anava bé, però bé, a altres comunitats autònomes que han

tengut governs que han pogut defensar les seves competències

això no els ha anat bé.

El nostre darrer ministre d’Educació el Sr. Gabilondo va

intentar fer una llei educativa consensuada, aquest és l’esperit

que nosaltres tenim. Ara bé, la Sra. Cospedal va dir “no, porque

hay elecciones autonómicas”, això són els seus aliats que vostè

em defensa, amb els que han de cogovernar, per tant, aquesta

és una realitat que jo valor així, no?

Quant a si la... em diu ara que la immersió és un eufemisme,

per què parla d’immersió lingüística si sap que no existeix com

a norma?, perquè volen fer creure a la gent que això és el que

passa i no és el que passa. Hi ha autonomia de centre,

plantejament educatiu de cada centre, això és el que hi ha, i per

tant, la comunitat educativa que són pares, administració i

docents decideixen el projecte lingüístic de cada centre atenent

la normativa que existeix a aquesta comunitat autònoma. A

vostè no li sembla bé que hi hagi autonomia de centre?, no els

sembla bé que el projecte educatiu es decideixi a la comunitat

educativa de la qual formen part els pares, les mares...?, perquè

la LOMCE lleva que els pares estiguin als consells escolars, qui

lleva la veu dels pares i mares és el Partit Popular, no nosaltres.

Per tant, això no és respectable, jo sí que ho defens, jo sí que

ho defens, respecte a l’autonomia de centres, al projecte

educatiu i al projecte lingüístic de cada centre, respectant la

legalitat vigent, no hi ha cap norma a aquesta comunitat

autònoma que digui immersió lingüística, hi ha una norma de

decret de mínims de l’època del Partit Popular i hi ha una

qüestió bàsica d’aprenentatge de les llengües oficials com li he

explicat, però... 

No ho volia fer, però ho de fer, en aquesta comunitat

autònoma hem viscut un intent d’imposició del trilingüisme,

previ a això per intentar... fer, donar una explicació irreal del

que estava succeint a les escoles, es va demanar a tots els pares

i mares amb quina llengua preferien que fos la llengua

d’aprenentatge dels seus infants, un 80% va dir que en català,

això no li sembla raonable?, no li sembla que si deim que hem

de consultar el que es vulgui i ells han dit clar això, els ho hem

de canviar?

Per tant, li ho diré molt clar, en mi no trobarà una

presidenta ni un govern, en nosaltres, que faci de les llengües

elements de discòrdia, no, les llengües són patrimoni del pobles

i les hem de respectar i jo les estim moltíssim i aquí tenim,

efectivament, dues llengües oficials, castellà i català, i tenim la

llengua pròpia que és el català i tenim la obligació com a poder

públic de normalitzar-la i de donar-li el suport màxim perquè

és part del patrimoni de la identitat d’aquesta terra de la qual jo

me n’orgullesc, no sé si li passa a vostè el mateix, jo me

n’orgullesc i, per tant, no veig cap problema a això, crec que

l’educació té problemes, altres, que és dels que jo li parlava,

del fracàs escolar, de l’abandonament, de la manca de recursos,

aquests sí que són problemes que hem de parlar i que hem de

trobar solucions conjuntament i com que supòs que se li ha

acabat el temps i no ha pogut acabar la intervenció sí que jo

acab dient-li el que li he dit abans: malgrat les discrepàncies

ideològiques que hi són, tendran la mà estesa perquè pugui fer

totes les aportacions que vostès com a partit polític creguin

oportunes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, tot i que s’ha anunciat la

votació a les 20.00 hores i atès que es preveu que el debat acabi

abans del previst, es procedirà a avançar la votació a

immediatament després d’haver acabat el debat, això sempre i

quan hi siguin presents tots els diputats i diputades. En cas que

no hi fossin presents, la votació s’avançarà a les 19.30 hores.

Té el torn de paraula la Sra. Pilar Costa, portaveu del Grup

Parlamentari Socialista.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyor president del Govern, en

funcions, senyora candidata a la presidència del Govern de les

Illes Balears, senyores i senyors diputats. És un honor per a

aquesta diputada intervenir en aquesta sessió d’investidura en

representació del Grup Parlamentari Socialista per anunciar el

vot favorable de la candidata Sra. Francina Armengol i agrair

al meu grup, de tot cor, la confiança dipositada.

La vella política agonitza, vivim moments de gran

transcendència en què el protagonisme de l’acció política s’ha

transferit en bona mesura als ciutadans i ciutadanes, als

moviments socials i a les denominades forces polítiques

emergents; les estructures clàssiques es troben en revisió i ara

tots ho sabem.

També són moments de transformació els que vivim a les

Illes Balears, moments sota l’auspici d’una majoria social que

ha mostrat el seu rebuig al rumb neoliberal i conservador de la

gestió pública, a l’”austericidi”, a les formes arrogants, a la

tolerància amb la corrupció i al menyspreu a les llibertats, a la

terra, a la llengua i a la cultura. Una part significativa de

l’electorat ha dit prou i ha decidit figurar destacadament en els

títols de crèdit de la història.

Els partits polítics hem rebut l’e-mail del canvi, el passat 24

de maig els ciutadans ens han fet arribar missatges ben clars,

que les forces progressistes governin i treballin juntes, que

siguin lleials entre elles i que actuïn amb seny; que tornin

enrera les polítiques desigualitàries, insostenibles i ineficaces;

que es rescatin els ciutadans i les ciutadanes amb dificultats;

que millori l’economia i la fiscalitat per a millor repartiment de

la riquesa; que s’executi una adequada política territorial i

mediambiental i que prevalguin la democràcia, els drets i el

benestar de les persones.

Els representats exigeixen més dels seus representants, no

toleren lliçons ni imposicions i reclamen valors irrenunciables:

diàleg, transparència, participació, honestedat i consens.

Vivim, per tant, moments apassionants, tal vegada ja res no

serà igual, si es fan les coses bé no tornaran els privilegis

arbitraris ni l’autoritarisme cec. Les onades ciutadanes verdes,

blanques, blaves, negres han arribat a les mateixes portes del

Consolat de la Mar, amb la divisa del canvi les velles formes

haurien de quedar per a sempre en el camí. I ara aquest

Parlament, el Govern que es constituirà, tots nosaltres hem de

saber estar a l’alçada de les circumstàncies.

Amb les seves intervencions la candidata ha demostrat que

ha entès i ha assumit el missatge de la ciutadania. Ahir, amb un

discurs vibrant d’energia i d’ilAlusió, va transmetre a la cambra

els grans eixos de la nova política, tot presentant un programa

de govern realista el qual no és una simple juxtaposició de

propostes, sinó un compendi ben articulat d’accions concretes

pensades per a les persones i des d’una perspectiva d’esquerres.

La candidata va acreditar que, essent la representant i la veu

dels socialistes i d’altres forces de progrés, serà també la veu de

la majoria social que vol construir el futur de la nostra

comunitat, i serà, n’estam ben convençuts, la presidenta de tots.

El nostre grup diu sí amb majúscula, per tant a la candidata,

al seu programa de govern, per ser en aquests moments la

persona idònia per presidir el Govern de les Illes Balears en els

propers quatre anys i perquè està preparada per liderar un

govern de dues forces colligades, emparat en un acord tripartit,

fórmula inèdita a la nostra història autonòmica. Perquè la Sra.

Armengol té experiència, capacitat, un coneixement profund de

la nostra realitat i una sensibilitat especial envers les inquietuds

específiques dels ciutadans de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa

i de Formentera, territoris que coneix molt bé i que amb major

o menor mesura han comptat sempre amb representants

socialistes al Parlament de les Illes Balears.

La seva tasca és des d’avui ben difícil, la primera dona

presidenta de les Illes Balears i el seu govern no rebran una

herència, rebran un transatlàntic que anava a la deriva, una

comunitat, un país que cal dempeus en un context de devastació

econòmica i social, a causa no només de la crisi, sinó també

d’un conjunt de polítiques erràtiques i autoritàries que sovint

han marginat les persones. Polítiques que, amb l’excusa de

l’ortodòxia econòmica i l’austeritat, han provocat abismes de

desigualtat i injustícia, i que amb l’excusa de la modernitat ens

han fet retrocedir desenes d’anys. Aquest matí he escoltat dir al

grup majoritari de l’oposició que afronten aquesta etapa des de

la centralitat i el seny, benvinguts, tant de bo que aquests

principis haguessin guiat la política del Govern que ara és en

funcions.

El nou govern es trobarà un país decebut amb la classe

política, fart de corrupció i de manca de transparència, cansat

de solucions ineficaces, furiós amb les desigualtats, un país en

què el govern cessant ha batut rècords d’endeutament i

d’ineficàcia amb la gestió pública, especialment en les àrees

més sensibles des del punt de vista del dret de les persones i de

la seva dignitat, sanitat, educació i acció social, i rècords de

prepotència, d’absència de diàleg, de manca de racionalitat i de

desprestigi de les institucions.

Però, per sort, el nou govern també trobarà gent plena

d’esperança, gent valenta, gent que vol girar pàgina; ara és

l’hora de tornar al camí del seny i de la bona administració

perquè és l’hora de les persones, dels drets i dels valors. El

darrer procés electoral ha fet sorgir un nou mapa polític i ha

posat sobre la taula la necessitat imperiosa del diàleg i del

compromís. El meu grup ha captat el missatge i ha treballat de

valent per aixecar l’alternativa de progrés que demana una clara

majoria social. I en aquest moment decisiu un nou govern i una

nova presidenta estan preparats.
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Avui no només volem atorgar la confiança a una candidata

la qual consideram idònia, el que pretenem és, sobretot, encetar

una nova etapa i donar llum verda a un programa de govern per

millorar la vida de les persones d’aquestes Illes; un programa

que serà a l’alçada del temps i de les aspiracions de la societat

de les Illes Balears i fins i tot d’aquells ciutadans que el 24 de

maig no votaren o que ho feren a formacions polítiques que ara

seran a l’oposició.

Les línies mestres que se’ns han presentat prioritzen els

grans objectius per als propers quatre anys. Així, la idea del

rescat de la ciutadania, transmet amb fidelitat el propòsit

d’ocupar-se prioritàriament dels més febles, dels que pateixen

pobresa i exclusió, dels que no troben feina, dels que són

dependents o han d’ocupar-se dels dependents; dels que tenen

dificultats per seguir un tractament mèdic, especialment des de

les illes menors. I vull fer un especial esment d’un dels acords

de governabilitat del qual crec que ens hem de sentir tots

orgullosos, aquell que diu que es garantirà la residència de

malalts i familiars d’aquests malalts de les illes que s’hagin de

desplaçar per rebre assistència mèdica.

Mirin, senyors diputats i senyores diputades, no hi ha dia

que no agafi l’avió d’Eivissa cap a Palma que no trobem un

malalt o alguns dels seus familiars per rebre qualque tractament

metge a l’hospital de referència. I això és molt dur, i m’alegr

que la senyora candidata a presidir el Govern hagi dit que es

mirarà amb lupa i detingudament els contractes adjudicats per

privatitzar la radioteràpia a Eivissa.

A més a més, hi ha un propòsit ferm de retorn a una política

econòmica més social i més distributiva, però també es desprèn

del discurs de la Sra. Armengol un desig d’equilibri,

d’aprofitament intelAligent de l’economia productiva. Aplaudim

que s’hagi tornat parlar en aquesta cambra d’un impost turístic

i que es vulgui implicar particularment els sectors empresarials

en la tasca de dissenyar-lo, regular-lo i aplicar-lo en profit de

tots.

Un segon àmbit d’actuació prioritària és el de les

institucions i de la qualitat democràtica. I ens omple de

satisfacció que es vulgui retornar al Parlament una posició

central en la vida pública i recuperar els millors mecanismes de

participació i consulta, com també que el nou Govern enforteixi

els controls sobre la gestió pública.

Amb igual determinació cal actuar contra la corrupció en

tots els fronts i fer de la transparència un vertader principi

rector del funcionament de totes les institucions, tot i rectificar

regles i comportaments dels darrers temps.

Em satisfà, així mateix, la part del discurs que es refereix

als consells insulars, peces fonamentals de la nostra

arquitectura. Caldran estudis i propostes, però estam

convençuts que finalment el sistema institucionals plasmat a

l’Estatut d’Autonomia de l’any 2007 serà més racional, eficaç

i eficient, especialment des del punt de vista de les

competències i de la despesa pública i que el federalisme arribi

també a les Illes Balears.

Cal repensar estructures i efectius, però sens dubte implicar

els treballadors públics, tan injustament tractats en els darrers

temps.

Una atenció preferent ha merescut en el discurs de la Sra.

Armengol l’educació, ara ho hem tornat escoltar. El conflicte

educatiu generat amb l’anomenat TIL i agreujat per la LOMQE

és a la base d’una forta i justa reacció social sense precedents,

la candidata Armengol ens va dir ahir que farem realitat un

pacte social i polític per l’educació, comptant amb la magnífica

feina feta fins ara per part de la comunitat educativa. Aquest

certament és el camí, l’únic camí, la millor estratègia de país

que una societat madura pot emprendre en aquests moments.

Estam convençuts que per a la candidata i per al futur

govern l’educació serà, si se’m permet l’expressió, una

vertadera qüestió d’estat, una prioritat absoluta. Entre totes les

forces polítiques i socials, amb l’ajuda de la comunitat

educativa, de la Universitat i els experts hem de promoure

accions estratègiques a curt, mig i llarg termini que ens portin

a uns ensenyaments de qualitat i a un model d’excelAlència que

subministri a la societat persones degudament formades per als

reptes del segle XXI.

Per una altra banda, no podem seguir vivint únicament del

sol, la platja i el ciment, seria catastròfic apostar només per

aquest model, necessitam obrir amb urgència noves finestres.

Retornar a la nostra Universitat la posició i els recursos que es

mereix, invertir amb major decisió en els programes de recerca,

de desenvolupament i d’innovació i trobar les vies productives

adients per al progrés de la societat en el seu conjunt sobre la

base d’una generació millor capacitada. I per a tot això

necessitam més recursos, també per a una sanitat pública de

qualitat, per a uns serveis socials eficaços i per a un sistema

educatiu que persegueixi l’excelAlència, calen per a tot això més

recursos; cal un millor finançament. I cal també, com a resposta

a les disfuncions del passat i del tracte injust que la nostra

comunitat autònoma ha rebut.

El nou govern tendrà tot el nostre suport en aquesta

reclamació davant l’Estat i confiam que totes les forces de la

cambra hi colAlaborin activament perquè ens hi jugam molt. I

coneixent la candidata, he de dir que tremoli el Govern de

l’Estat, en el sentit que aquesta serà una prioritat irrenunciable

governi qui governi i que no cessarà fins a tenir aquesta millora

de finançament. Podríem dir que Armengol serà com un

martellet a la porta de la Moncloa, governi qui governi.

Finalment, vull referir-me a la sostenibilitat com a eix

transversal que ha de guiar l’acció de govern davant els reptes

territorials i mediambientals que se’ns plantegen. El canvi

progressista i segur de les noves polítiques en aquesta matèria

ens han de permetre salvaguardar el nostre patrimoni natural i

paisatgístic; assegurar la bona gestió dels recursos hídrics i

energètics; lluitar més decididament contra els efectes del canvi

climàtic; protegir el litoral i decidir amb intelAligència què cal

fer amb les grans infraestructures.

Aplaudim que la candidata reafirmi la seva oposició a les

prospeccions petrolíferes i que estigui disposada a treballar per

revisar la política desreguladora del Partit Popular en els

darrers anys.
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Governar no és només aplicar mesures més o menys

encertades en els diversos sectors de l’acció pública, no només

és dirigir l’administració, gestionar els diners públics, presidir

les institucions, governar és alguna cosa més, és també una

manera de relacionar-se amb les persones i amb les seves

necessitats, és representar-les adequadament, és estar pendent

de les necessitats de la majoria sense desatendre les minories.

Governar, en definitiva, és també una qüestió de formes, de

tracte i la candidata ha copsat perfectament aquesta idea,

perquè ha promès diàleg i transparència i ha ofert d’entrada la

seva mà oberta als partits de l’oposició i s’ha posat al servei de

la ciutadania i dels grups socials.

Cal superar els temps de l’autoritarisme i l’arrogància, de

governar a cop de decrets llei, d’amagar els comptes, de no

preocupar-se dels desvalguts, del menyspreu a la cultura,

d’utilitzar de manera partidista els mitjans de comunicació

públics. Els nous temps exigeixen noves formes, exigeixen una

certa elegància democràtica; estam segur que hi haurà canvi de

formes, un nou estil al Consolat de Mar i a les conselleries. El

nostre grup vol que entre tots puguem construir el clima adient

per al debat constructiu pel pacte que serà davant les grans

decisions a prendre. Farem entre tots un parlament modèlic.

Senyores i senyors diputats, senyora candidata a la

Presidència del Govern, com abans deia el meu grup votarà a

favor de la investidura perquè els ciutadans volem progrés,

volem canvi i perquè amb el nou govern i amb la nova

presidenta aquest canvi és possible. Jo, evidentment, no som

objectiva ni ho puc ser, però no puc deixar de dir que tenim una

dona, la millor dona que pot gestionar el canvi a les nostres

illes.

(Alguns aplaudiments)

En aquesta tasca intelAligent, ingent, el nostre grup aportarà

la lleialtat d’un bon soci de govern i ho farà des de

l’experiència d’haver tengut responsabilitats important en

legislatures anteriors i d’haver adquirit un coneixement intens

de la nostra realitat pluriinsular i de les necessitats de la

societat illenca. La nostra aportació tendrà el component

genètic que ens identifica, ser una força política progressista,

reformista i dialogant, que defensa l’estat social i democràtic de

dret, des d’un ideari socialdemòcrata, tot lluitant per la

recuperació de l’estat del benestar, de les llibertats, dels drets

socials i de la participació; ser un grup amb sentit institucional

que promou l’articulació de formes organitzatives federals i

cooperatives i que treballa per a la millora de l’administració

i dels serveis públics. Ser una formació que aposta

decididament per la igualtat, per la defensa de les minories i per

la diversitat cultural i lingüística i que posa èmfasi a la

promoció de la llengua pròpia de les Illes Balears, que és el

català, tornant al consens que mai no s’hagués hagut de rompre

de forma unilateral en aquesta comunitat.

El nostre grup, el Grup Socialista, manté el desig molt viu,

perquè, com deia el poeta eivissenc, Marià Villangómez, “voler

l’impossible ens cal, i no que mori el desig”, que no decaiguin

els somnis i deixem enrere els malsons. Per això, el nostre Grup

Parlamentari Socialista encoratja a aplicar, amb seny i ilAlusió,

el programa polític que avui se’ns ha exposat i per tant a

escriure amb altres forces de progrés el que pensam seran les

millors pàgines de la història d’aquestes Illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Costa. Gràcies

al Grup Parlamentari Socialista, gràcies per les seves paraules,

però jo estic infinitament agraïda per moltes coses al partit que

tenc l’honor de representar des de la Secretaria General, però

que avui puc pujar aquí com la proposta també del Grup

Parlamentari Socialista per poder presidir el Govern de les Illes

Balears, un partit al que dec molt, a tots ells, a tots els militants,

a tots els simpatitzants, a tanta gent que ha fet possible tants de

somnis que s’han pogut anar complint al llarg de la història

d’aquestes illes, un partit que té 136 anys d’història ha viscut

molt i té molt per viure i ha viscut moments de plenitud i

moments difícils. 

Vull agrair als meus companys i companyes l’honor immens

que han fet de proposar-me a mi primer com a candidata del

PSOE a les eleccions i avui poder viure aquests moments en

primera persona. No ho oblidaré mai. El Partit Socialista ha

pogut governar Espanya, ha pogut governar aquesta comunitat

autònoma amb un president magnífic, com Francesc Antich,

molts d’ajuntaments i moltes institucions. I vull agrair als

companys i a les companyes que són avui aquí del Grup

Parlamentari Socialista i els que han estat a la passada

legislatura, perquè han viscut uns quatre anys difícils i durs

d’oposició valenta, d’oposició sentida a tantes polítiques i de

plantejament d’un programa electoral i d’un projecte que

expressava molt bé la Sra. Costa en la seva intervenció, un

projecte diferent per a aquestes illes, un projecte de respecte a

la ciutadania, un projecte valent de garantir tants de drets

perduts i tantes llibertats robades. 

Gràcies pel suport que fa el Partit Socialista en aquest pacte

i en aquest acord de governabilitat. Sé que la Sra. Costa i els

companys i les companyes socialistes que asseuen a la bancada

de l’esquerra m’entendran quan digui això, ells em proposen

avui com a candidata a la Presidència del Govern de les Illes

Balears i sé que el Partit Socialista entén perfectament que una

vegada assumim el nou govern de les Illes Balears no farem

polítiques partidistes ni polítiques de partit, sinó que farem

polítiques per a tots els ciutadans d’aquesta comunitat

autònoma. Sé que ells pensen així i per això ho vull fer públic

en aquesta tribuna parlamentària, sé que el Partit Socialista

pensa que s’ha de governar per a tothom, i aquesta és sens

dubte la meva intenció.

Vull acabar amb aquesta intervenció el debat d’investidura

de la pròxima presidència de les Illes Balears, des de la

humilitat deman, evidentment, als senyors i a les senyores

diputats d’aquesta cambra el suport a la investidura de la meva

persona com a presidenta del Govern de les Illes Balears. Vaig
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dir a un míting que tot el cos em tremolaria i em tremola, em

tremola perquè sé quin moment històric estam vivint, perquè sé

el repte que significa ser la primera dona presidenta del Govern

de les Illes Balears, perquè sé el repte que significa heretar en

un moment social, polític, econòmic complex i complicat, com

hem pogut debatre durant aquests dos dies.

Vull governar aquesta comunitat autònoma amb lleialtat als

ciutadans i a les ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma, de

les quatre illes, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de

Formentera, evidentment amb lleialtat als acords programàtics

que hem pactat les formacions de Podem, MÉS per Mallorca,

MÉS per Menorca i el Partit Socialista de les Illes Balears;

acords programàtics que dibuixen molt clar una nova forma de

fer política i unes polítiques molt diferents per a aquesta

comunitat autònoma, i només les anomen perquè les hem

explicades durant aquests dos dies de debat.

El rescat a la ciutadania, el primer de tot, pensar en aquells

que estan en pitjors condicions; reajustar el model econòmic

perquè siguem més competitius, perquè tenguem una riquesa

molt més compartida; garantir drets de ciutadania perduts en

sanitat, en la llei de dependència; poder garantir aquest pacte

social per l’educació tan necessari en aquesta comunitat

autònoma; entendre bé que som una comunitat pluriinsular i,

per tant, donar el pes que pertoca a les institucions de cada una

de les illes, als quatre consells insulars, i fer un plantejament

molt valent davant el Govern d’Espanya perquè tots hem dit

durant aquests dos dies, i és ben cert, que necessitam més

recursos, que necessitam molta més implicació per part del

Govern d’Espanya en aquesta comunitat autònoma, amb els

ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma. 

Tenc una gran estima per la terra a la qual vull representar,

per les quatre illes, per Mallorca, per Menorca, per Eivissa i per

Formentera. Em sent orgullosa del que som, jo defensaré amb

força aquesta comunitat autònoma, la defensaré aquí i la

defensaré on calgui, la defensaré amb orgull, amb la història

que tenim, amb la identitat pròpia, amb una comunitat

autònoma que és molt diversa, una comunitat autònoma que té

grans potencialitats, una comunitat autònoma amb gent

meravellosa, amb molta capacitat d’empenta, una comunitat

autònoma que a mi m’enorgulleix, m’enorgulleix molt i la

defensaré amb orgull sempre. Som una dona d’esquerres que

vol governar amb la mà estesa a tothom, que vol governar des

del diàleg, conscient dels reptes que tenim. 

I acabaré fent-los un compromís personal perquè crec que

els he dit tot el que els podia dir durant aquests dos dies i que

anirem parlant durant tota la legislatura, jo em deixaré la pell

per treballar intensament en benefici dels ciutadans d’aquestes

illes, ho faré des dels meus principis i valors, però pensant en

tots els ciutadans, en tots, en el més del milió d’habitants que

viuen en aquesta comunitat autònoma independentment del que

vàrem votar dia 24 de maig, ho faré amb valentia, ho faré amb

força, ho faré amb passió, com a mi m’agrada viure la política

i la vida, però sobretot vull governar des del diàleg, des de la

capacitat de consens i vull que els ciutadans tornin creure en les

institucions, vull que els ciutadans tornin creure en la política,

que entenguin que els polítics som en el seu servei i això és el

que jo vull fer i per tant, vull un govern que estic segura que

compaginarem un govern obert, un govern de la gent, volem

governar per la gent, si no, no té res sentit. 

Com els deia ahir, jo seré fidel al nostre poble i farem

realitat els somnis de canvi de tantíssims de ciutadans i

ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma. La decisió ara és a

les seves mans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat i sent-hi presents tots els senyors diputats

i diputades, es procedirà a la votació sobre l’atorgament de la

confiança per part de la cambra a la candidata proposada per a

la presidència de les Illes Balears. 

La confiança s’entendrà atorgada si la candidata obté el vot

favorable de la majoria absoluta de la cambra. La votació,

segons el que disposa l’article 91.2 serà pública i per crida. La

Sra. Secretària Primera anomenarà els diputats i les diputades

i aquests respondran sí, no o abstenció. La crida es realitzarà

per ordre alfabètic del primer llinatge començant pel diputat o

diputada el nom del qual sigui tret a sort. Els membres del

Govern de les Illes Balears en funcions que siguin diputats, així

com els membres de la Mesa votaran al final tal i com indica

l’article 92.

Sra. Secretària, vol treure la bolla per determinar el nom del

diputat o la diputada pel qual començarà la crida?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ha sortit la bolla 39, que correspon al diputat... Sr. Carlos

Saura i León, pel qual començarà la crida. 

Pe tant, Sr. Saura i León.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Maria Montserrat Seijas i Patiño.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Vicent Serra i Ferrer.

EL SR. SERRA I FERRER:

No.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Santiago Tadeo i Florit.

EL SR. TADEO I FLORIT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Xico Tarrés i Marí.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Silvia Margarita Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Miquel Vidal i Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. David Abril i Hervás.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Andreu Alcover i Ordines.

EL SR. ALCOVER I ORDINES:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Olga Ballester i Nebot.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Maria Elena Barquero i González.

LA SRA. BARQUERO I GONZÁLEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Gabriel Barceló i Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Isabel Busquets i Hidalgo.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 2 / 30 de juny de 2015 83

 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Laura Camargo i Fernández.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí.

 LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. María José Camps i Orfila.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Margalida Capellà i Roig.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Enrique Casanova i Peiro.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Jaume Font i Barceló.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Cristina Patricia Font i Marban.

LA SRA. FONT I MARBAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Alberto Jarabo i Vicente.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Silvia Limones i Costa.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Marta Maicas i Ortiz.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Martí Xavier March i Cerdà.

EL SR. MARCH I CERDÀ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Joan Manel Martí i Llufriu.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. David Martínez i Pablo.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Mercadal i Camps, Margaret.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ara passen a votar els diputats membres del Govern en

funcions.

Perdó.

Sr. Aitor Morras i Alzugaray.

EL SR. MORRAS I ALZUGARAY:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Isabel Oliver i Sagreras.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Antònia Maria Perelló i Jorquera.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Javier Pericay i Hosta.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Baltasar Damià Picornell i Lladó.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Margalida Prohens i Rigo.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Sara Ramon i Rosselló. 

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Antoni Reus i Darder.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. María José Ribas i Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ara passen a votar els membres del Govern en funcions.

Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.
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EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Gabriel Company i Bauzá.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Sandra Fernández i Herranz.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Antonio Gómez i Pérez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. José Vicente Marí i Bosó.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ara passaran a votar els membres de la Mesa del Parlament.

Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Maria Salom i Coll.

LA SRA. SALOM I COLL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Joana Aina Campomar i Orell.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Miguel Ángel Jerez i Juan.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

El resultat de la votació és el següent: sí, 34; no, 22;

abstencions, 3.

Atès el resultat de la votació i havent obtingut el vot

afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la cambra,

s’entén atorgada la confiança per exercir el càrrec de presidenta

del Govern de les Illes Balears a la Sra. Francina Armengol i

Socías.

(Aplaudiments)

L’atorgament de la confiança a la candidata es comunicarà

a Sa Majestat el rei i al president del Govern de l’Estat als

efectes del seu nomenament com a presidenta de les Illes

Balears, d’acord amb el que preveu l’article 54 de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears i l’article 149.3.7è del

Reglament del Parlament.

S’aixeca la sessió. Gràcies.



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma



DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2017 Núm. 66

 

Presidència
del Molt Honorable Sr. Baltasar Picornell i Lladó

Sessió celebrada dia 14 de febrer de 2017 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears sobre l’honorabilitat de la maçoneria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3753

I. Elecció de president o presidenta del Parlament de les Illes Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3753

II. PREGUNTES:

1) RGE núm. 1981/17, ajornada a la sessió anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a punts de comptatge a l’autopista Eivissa-Sant Antoni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3755

2) RGE núm. 1986/17, ajornada a la sessió anterior, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a oposicions en el sector educatiu. (Retirada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3756

3) RGE núm. 1987/17, ajornada a la sessió anterior, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a infraestructures educatives que finançarà el Govern a Eivissa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3757

4) RGE núm. 1985/17, ajornada a la sessió anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a disminució d’alumnes a les escoles oficials d’idiomes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3758

5) RGE núm. 1988/17, ajornada a la sessió anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al Pla de manteniment dels centres de secundària... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3759

 



3752 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 66 / 14 de febrer de 2017 

6) RGE núm. 2335/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a saturació de les urgències dels centres hospitalaris de les Illes Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3760

7) RGE núm. 2337/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pressupost del Pla insular de transport regular de viatgers per carretera de Mallorca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3762

8) RGE núm. 2329/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, relativa a incompliment d’empreses de cotxes de lloguer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3763

9) RGE núm. 2336/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a solució del problema de l’aparcament de l’Hospital de Son Espases.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3764

10) RGE núm. 2342/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a reduir el deute d’ib-salut... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3765

11) RGE núm. 2343/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a internalitzar els serveis dels hospitals públics.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3766

12) RGE núm. 2344/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a reunir-se amb l’Assemblea de Docents.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3767

13) RGE núm. 2334/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallades a les ajudes a escoletes infantils públiques.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3769

14) RGE núm. 2338/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a problemes amb les nòmines del personal de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3770

15) RGE núm. 2339/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
d’adjudicació dels caps de secció de l’ib-salut.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3771

16) RGE núm. 2341/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fibra òptica
a Formentera i a Eivissa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3773

17) RGE núm. 2330/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, relativa a diàleg amb el col·lectiu de taxis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3774

18) RGE núm. 2345/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a iniciatives per promoure el canvi de model productiu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3775

19) RGE núm. 2477/17, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acceptació dels 43 milions d’euros de sobrecost de les dessaladores d’Eivissa i Ciutadella.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3777

III. INTERPEL·LACIÓ RGE núm. 22/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a normativa en policies locals... 3778

IV. MOCIÓ RGE núm. 2287/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació transversal de la Llei d’igualtat,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 15519/16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3783

V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears.. . 3792

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 66 / 14 de febrer de 2017 3753

(El Sr. Vicepresident primer, president en funcions, inicia
el debat)

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre l’honorabilitat de la maçoneria.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, començam la sessió amb la
lectura de la declaració institucional sobre l’honorabilitat de la
maçoneria. 

Sra. Secretària primera...

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“El 2017 la maçoneria celebra arreu del món el tricentenari
dels seus ideals de lliure pensament i tolerància fraternal entre
tots els éssers humans. 

A través d’aquesta declaració institucional el Parlament de
les Illes Balears s’uneix al reconeixement de l’honorabilitat
d’aquests principis amb el desig que en el segle XXI puguem
veure el dia en què cessi el patiment dels que encara avui
suporten persecució, sancions, condemnes penals, exili o són
executats per raó de la defensa de la maçoneria i dels seus
ideals profundament democràtics.”

EL SR. PRESIDENT:

Llegida la declaració institucional, deman als senyors i a les
senyores portaveus dels grups parlamentaris si es pot donar per
aprovada, per assentiment, aquesta declaració institucional.

Per tant, donam per aprovada aquesta declaració
institucional i continuam amb l’ordre del dia d’avui.

(Aplaudiments)

I. Elecció de president o presidenta del Parlament de les
Illes Balears.

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en l’elecció del
president o la presidenta del Parlament de les Illes Balears, atès
l’acord adoptat per la Mesa, en sessió de dia 25 de gener de
2017, de declarar vacant el càrrec de president o presidenta del
Parlament de les Illes Balears en aplicació de l’article 39.c) del
Reglament del Parlament.

Per a aquesta elecció es tendrà en compte l’establert als
articles 37, 38 i 40 del Reglament del Parlament i es procedirà
exclusivament a l’elecció del president o presidenta, per la qual
cosa cada diputat escriurà un nom a la papereta que tenen
damunt la taula, i en sortirà elegit aquell que obtengui el vot de
la majoria absoluta dels membres de la cambra en primera
votació. Si ningú no obtenia en primera votació aquesta majoria
es repetirà l’elecció entre els que hagin aconseguit les dues
votacions majors, i en resultarà elegit el que n’obtengui més
vots.

Per a l’elecció del president o presidenta, en compliment
del que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament, prec

als portaveus dels grups parlamentaris que facin arribar a la
Mesa les propostes de candidats per a aquesta elecció.

Moltes gràcies.

Tenen qualque candidat?

Digui, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. Vicepresident primer. El Grup Parlamentari
Popular presentarà la Sra. Maria Núria Riera Martos.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. Vicepresident. El Grup Podem Illes Balears
presentarà el candidat Baltasar Picornell i Lladó.

EL SR.  PRESIDENT:

Si no hi ha més candidats, per tal de procedir a l’elecció de
president/presidenta del Parlament facin el favor d’escriure un
nom... sols un nom a les paperetes, i la secretària primera
començarà a cridar-los per ordre alfabètic perquè depositin la
papereta a l’urna.

Sra. Secretària primera, vol procedir a la lectura dels noms
dels diputats i les diputades?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. David Abril i Hervás.
Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.
Sr. Andreu Alcover i Ordinas.
Sra. Olga Ballester i Nebot.
Sra. Elena Baquero i González.
Sr. Damià Borràs i Barber.
Sra. Isabel Busquets i Hidalgo.
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González.
Sra. Laura Camargo i Fernández.
Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

(Algunes rialles)

Sra. María José Camps i Orfila.
Sra. Sílvia Cano i Juan.
Sra. Margalida Capellà i Roig.
Sr. Enric Casanova i Peiro.
Sr. Josep Castells i Baró.
Sr. Gabriel Company i Bauzá.
Sra. Sandra Fernández i Herranz.
Sr. Jaume Font i Barceló.
Sra. Patrícia Font i Marbán.
Sr. Jaume Garau i Salas.
Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.
Sr. Antonio Gómez i Pérez.
Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud.
Sr. Alberto Jarabo i Vicente.
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.
Sra. Silvia Limones i Costa.
Sra. Marta Maicas i Ortiz.
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Sra. María Tania Marí i Marí.
Sr. Nel Martí i Llufriu.
Sr. David Martínez i Pablo.
Sr. Josep Melià i Ques.
Sra. Margaret Mercadal i Camps.
Sr. Aitor Morrás i Alzugaray.
Sr. Rafel Nadal i Homar.
Sra. Conxa Obrador i Guzman.
Sra. Isabel Oliver i Sagreras.
Sra. Antònia Perelló i Jorquera.
Sr. Xavier Pericay i Hosta.
Sr. Baltasar Damià Picornell i Lladó.
Sra. Margarita Prohens i Rigo.
Sra. Sara Ramón i Rosselló.
Sr. Antoni Reus i Darder.
Sra. María José Ribas i Ribas.
Sra. Maria Núria Riera i Martos.
Sr. Carlos Saura i León.
Sra. Montserrat Seijas i Patiño.
Sr. Vicent Serra i Ferrer.
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.
Sr. Santiago Tadeo i Florit.
Sr. Xico Tarrés i Marí.
Sra. Sílvia Tur i Ribas.
Sra. Francina Armengol i Socías.
Sr. Gabriel Barceló i Milta.
Sra. Pilar Costa i Serra. 
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.
Sr. Miquel Vidal i Vidal.
Sra. Joana Aina Campomar i Orell.
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.

EL SR. PRESIDENT:

Acabada aquesta votació, procedirem al recompte dels vots.

Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
En blanc.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
En blanc.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
En blanc.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Núria Riera.

Núria Riera.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
En blanc.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Vot en blanc.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
Núria Riera.
Núria Riera.
Baltasar Picornell.
Baltasar Picornell.
I Baltasar Picornell.

Resultat de la votació, vots emesos, 59; vots en blanc, 5;
vots vàlids, 59; nuls, cap.

Vots a favor de la Sra. Núria Riera: 20.

Vots a favor del Sr. Picornell: 34.

(Aplaudiments)

En conseqüència, atès que ha obtingut el vot de la majoria
dels membres de la cambra, queda proclamat president del
Parlament de les Illes Balears el Sr. Baltasar Picornell, al qual
pregam que passi a ocupar el seu lloc a la Mesa.

(Aplaudiments)

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Moltes gràcies. Presidenta del Govern, vicepresident,
consellers i conselleres, diputades i diputats, autoritats,
treballadores i treballadors de la cambra, moltes gràcies avui
per honorar-me en la responsabilitat de presidir aquest
parlament. 
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Vull que les meves primeres paraules com a president del
Parlament siguin per lloar la democràcia, que tant va costar
aconseguir no fa massa temps. Sens dubte la democràcia
representativa necessita millorar-se, renovar-se, actualitzar-se
i aprofundir-se per respecte als meus avantpassats, però pensant
sobretot en les noves generacions. El meu compromís és clar i
contundent, més i millor democràcia, més i millor
parlamentarisme i més i millor autogovern. Aquest, i no un
altre, és el meu compromís i la feina que tenc endavant, i em
compromet a no defallir.

Venc d’una casa humil del poble de Felanitx, d’un poble de
la gent feinera, com la majoria de gent de les nostres illes.
L’ensenyança que m’han donat des de ben petit és, amb l’esforç
sincer i feina és com es guanya la confiança i el respecte. 

Vull, doncs, agrair a tots els diputats i diputades que m’heu
fet aquest encàrrec. Igualment el meu agraïment als qui encara
no m’heu donat la vostra confiança. Esper guanyar-me-la amb
esforç, feina i diàleg. Tant de bo estiguem totes i tots a l’alçada
de la necessitat d’acords parlamentaris per millorar la nostra
tasca i apropar-la cada vegada més a la necessitat civil de les
Illes Balears.

El filòsof Tódorov afirmava que “Cal donar poder a les
persones, aquest és el significat de la democràcia”, pens que és
desitjable que tenguem en compte aquestes paraules.

Acabat el capítol d’agraïments, permeteu-me una petició de
disculpa a les persones del Servei de Transcripcions d’aquesta
cambra que hauran de patir el meu accent felanitxer, però la
diversitat d’accents del català és part de la riquesa de la llengua
pròpia de la nostra terra.

Abans parlava de la necessitat d’acords per millorar el
funcionament d’aquesta casa, ara els avanç que també
m’esforçaré perquè aquest parlament sigui la seu d’acords
institucionals pensant en les necessitats de les persones més
febles de la nostra societat i en les famílies illenques que encara
ara pateixen els efectes de la crisi. El Pacte per la Inclusió, que
en el seu dia va signar EAPN Xarxa per la Inclusió Social de
les Illes Balears és un bon exemple.

Però també els convidaria a anar molt més enllà, a tall
d’exemple, aquest parlament no hauria de ser aliè al patiment
que provoca l’anomenada crisi dels refugiats, el massa freqüent
incompliment dels drets humans arreu o la xacra de la violència
masclista.

Certament, avui no començam la tasca d’aquesta legislatura
i tanmateix ha de significar un impuls a la tasca parlamentària.
Com ja he esmentat tenim una feinada per davant, salvar
aquesta distància que fa molt de temps que creix entre la gent
del carrer i els seus representants, des de ja fa molt de temps i
especialment des del 15M tenim la diagnosi i ara toca anar per
feina. A més -com no pot ser d’una altra manera-, acomplir i fer
acomplir el Reglament, la millora de la transparència i obrir el
Parlament a la gent del carrer seran els meus objectius
principals com a president del Parlament, consider molt
important que les ciutadanes i ciutadans d’Eivissa, Menorca i
Formentera percebin que veritablement aquest parlament es
casa seva.

Per això deman compromís, rigor i feina a tothom per
respectar aquest parlament, perquè respectar aquest parlament
és respectar la ciutadania que representam, aquesta cambra del
debat, la producció legislativa, el control al Govern, és a dir,
que, com que és la seu de la sobirania democràtica del nostre
autogovern, ha de ser sempre la casa de la gent.

No els deman que em posin fàcil la meva tasca com a
president d’aquesta cambra, sí que vos prec que el debat, la
confrontació d’idees, la contraposició d’arguments, la dissensió
no arraconi el que m’ensenyaren a ca nostra, que és la bona
educació, per cridar més un no té més raó.

Senyores i senyors membres del Govern, senyores
diputades, senyors diputats, és molta la feina i no hi ha temps
a perdre per seguir treballant, ens queda encara més de mitja
legislatura, vos prec, diputades i diputats, que, mitjançant la
nostra tasca legislativa, ens trobem a l’alçada del repte
d’aconseguir unes illes molt més justes i igualitàries, tal com
repeteix molt sovint també l’historiador Josep Fontana: “La
sola cosa que no és lícita és resignar-se”.

Per tant, visca Formentera, visca Menorca, visca Eivissa i
visca Mallorca. 

Moltes gràcies i anem per feina.

(Aplaudiments) 

Doncs passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, les
preguntes parlamentàries.

II.1) Pregunta RGE núm. 1981/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás
i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a punts de comptatge a l’autopista Eivissa-Sant
Antoni.

Primera pregunta RGE núm. 1981/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, amb la formulació
següent: pensa el Govern instal·lar més punts de comptatge
d’aforament a l’autopista d’Eivissa-Sant Antoni? Té la paraula
el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. President, es un honor para este
grupo parlamentario y para mí mismo que el azar haya hecho
que justo sea la primera palabra que se da... 

(Remor de veus)

...ah, que justo haya sido la primera palabra que se da desde
esta presidencia que, siendo una presidencia que representa a
toda la ciudadanía de Baleares, justo hoy, más que nunca,
también ejemplifica la caterización del poder popular y de la
gente, sort i, com moltes altres vegades has tingut, encert en
aquesta tasca, president!

Y ahora sí, Sr. Conseller, las autopistas de Ibiza, uno de los
ejemplos de malgasto de fondos públicos, una de las cosas que
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más se ha debatido es el número de puntos de conteo de aforo
de coches que sirve para el cálculo del pago a las
concesionarias de las autopistas. En los pliegos de contratación
que han servido para la adjudicación de esas obras se mostraba,
se requería que hubiese 13 puntos de conteo y sin embargo la
concesionaría actual sólo instaló uno y ese uno está instalado
en el sitio de más aforo, de más tráfico de coches. Por lo tanto,
eso supone que hay un aumento del pago de cuotas a las
concesionarías. 

Eso entendemos que hay que revertirlo y por eso
preguntamos al Gobierno: si piensa este govern instalar més
punts de comptatge d’aforament a l’autopista d’Eivissa a Sant
Antoni.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Té la paraula el representant del
Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President, sort i ventura en aquesta nova
etapa que comença, que ben segur ens farà falta a tots.

Sí, Sr. Morrás, per suposat que consideram necessari
incrementar els punts de comptatge, de fet ho farem. És més, a
finals de desembre de 2015, principis de gener, febrer de 2016,
vam realitzar un estudi de compteig i vam detectar que hi havia
un 18% més del trànsit que es comptabilitzava com a
conseqüència que només hi havia un sol punt, com vostè en feia
referència, que estava ubicat al lloc on més trànsit hi ha i que,
per tant, se sobrevalora realment el servei que dóna aquesta
autovia, el que fa que, com que es paga en funció del nombre
de vehicles que hi passen, s’hagi de pagar més.

No obstant açò, crec que també n’hem de ser conscients, el
contracte fixa un sol punt, que ningú no ha estat mai capaç de
donar una explicació clara de per què es va acceptar un sol punt
al lloc de màxim comptatge. I de ben segur el que caldria seria
que algú en algun moment tingués la capacitat d’explicar-ho. 

En qualsevol cas, nosaltres sí que farem aquesta feina, som
conscients de per on aniran els nombres i que serà un 18%
manco del que realment hi havia. El que passa és que també
hem de saber que la concessionària té un drets adquirits perquè
el contracte es va firmar amb un sol punt i per tant, demana de
la modificació del contracte una condició necessària o bé a
través de l’acord amb ells o, si no, si és des de la unilateralitat
són més qüestions jurídiques, més plets i, per tant, segurament
molt possiblement noves indemnitzacions.

En qualsevol cas, sí que tindrem els nombres clars i farem
aquesta feina des del Govern de les Illes Balears de fixar nous
punts de comptatge que permetin tenir de manera exacta el
nombre de vehicles que passen per l’autovia entre l’aeroport,
entre Eivissa i Sant Antoni.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Morrás? Té la paraula.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller, entendemos
que son situaciones que hay que revertir y reconocemos que si
el Govern tiene esa intención de revertir situaciones injustas y
que suponen más gasto de la comunidad autónoma y, por lo
tanto, menos ingresos o menos recursos dedicados a educación,
sanidad y servicios sociales, es bueno. 

Recordemos también que hay más despropósitos en las
autopistas de Ibiza y uno es el de las tierras, y de esas también
seguiremos hablando, y queremos también que es otra de las
situaciones que este govern ha de revertir, no únicamente las
que ya están dispuestos a retirar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... de las fincas donde están, sino también del resto de las
fincas.

EL SR. PRESIDENT:

... el temps se li ha acabat.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies. Efectivament, és així, és una herència
enverinada, són més de 25 milions d’euros cada any a què hem
de fer front, arribarem al 2029 i ja duim tres legislatures pagant
cada any una quantitat com aquesta. No és comprensible per
cap banda i efectivament, seguirem fent feina per fer possible
si no la reversió, almanco l’ajustament màxim dels preus.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.2) Pregunta RGE núm. 1986/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a oposicions en el sector educatiu.

Segona pregunta RGE núm. 1986/17, que fou ajornada a la
sessió anterior, relativa al oposicions al sector educatiu,
presentada per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
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Grup Parlamentari Popular, no es debatrà, atesa la sol·licitud
de retirada, presentada per la seva autora, mitjançant l’escrit
RGE núm. 2407/17.

II.3) Pregunta RGE núm. 1987/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Sara Ramón
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
infraestructures educatives que finançarà el Govern a
Eivissa.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 1987/17, ajornada
a la sessió anterior, relativa a infraestructures educatives que
finançarà el Govern a Eivissa, que formula la diputada Sra.
Sara Ramón i Roselló del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Sara Ramón i Roselló.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ: 

Gràcies, president, diputats i diputades. Conseller, vostè ha
posat de manifest en moltes intervencions parlamentàries que
és un dels consellers que més ha visitat l’illa d’Eivissa i bé, està
molt bé, però ens agradaria que, després de vint mesos de
govern, s’iniciés ja la construcció d’algun centre educatiu.

Eivissa pateix un greuge comparatiu en inversions
educatives per part del Govern. Per desgràcia no és l’únic que
patim, ho vàrem veure amb el milió que ens varen llevar de
promoció turística amb l’injust repartiment de l’ecotaxa, 3,9
milions a inversions ja adjudicades que estaven en els
pressupostos generals, i en educació ho hem vist a l’inici de
curs, que hem començat amb recursos sota mínims de
professorat de suport per a educació inclusiva. 

I ara la història es repeteix amb el Pla d’infraestructura.
Deixen de banda infraestructures molt urgents que no poden
esperar a 2019. La majoria de centres que vostès anuncien
seran els ajuntaments els que hauran d’avançar aqueixa
inversió, una fórmula útil, però injusta per a Eivissa, que el
50% es farà a través d’aqueixa fórmula. No s’ha d’oblidar que
vostès volen firmar nous convenis quan no han dat compliment
als de la legislatura passada, com la segona fase de l’IES Santa
Eulària o els mòduls de formació professional, com el de
nàutica també a Santa Eulària.

Tres consellers hem tengut aquest gener a Eivissa per dur-
nos bones notícies, Iago Negueruela, Pilar Costa, vostè mateix
i la presidenta, per dir-nos el bon repartiment de l’ecotaxa -
segons vostès, és clar- i per dir-nos que per fi tendrem una
escola d’hoteleria i una escola oficial d’idiomes. Això sí, el
Govern balear no desemborsarà ni un euro, ho farà el consell i,
sincerament, no li toca a ell, toca al Govern de la mateixa
manera que ho va fer aquí a Palma.

Per això, Sr. Conseller, quines infraestructures educatives
pensa finançar durant aquesta legislatura el Govern balear a
l’illa d’Eivissa? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramon. Té la paraula el representant del
Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Enhorabona, sort i molta mà
esquerra. 

Sra. Sara Ramón, el Govern de les Illes Balears, la
Conselleria d’Educació, evidentment finançarà totes les obres
que no només farà en aquesta legislatura, sinó les que vostès
varen fer amb convenis amb ajuntaments, perquè vostès
critiquen que els ajuntaments han d’avançar doblers per fer les
obres, i resulta que ara aquest govern està duent a terme el
finançament, amb interessos importants, de les obres que es
varen fer durant la passada legislatura. Per tant el que és vàlid
per a una legislatura també ha de ser vàlid per a l’altra, evident;
si no tenim realment dues formes de mesurar.

En qualsevol cas estam contents que l’Escola Oficial
d’Idiomes i l’Escola d’Hoteleria, que s’han de posar a Sa
Coma, siguin finançades pel Consell Insular d’Eivissa. És que
la col·laboració institucional no està bé?, és que realment no és
necessària una col·laboració i una coordinació? Jo crec que no
cal trobar ossos al lleu, i si realment el Consell d’Eivissa té Sa
Coma com una qüestió estratègica crec que està bé aquesta
col·laboració. En qualsevol cas nosaltres des que vàrem
començar a Eivissa hem invertit més d’1 milió d’euros quant a
infraestructures, estam licitant o estam a punt de licitar per
valor d’uns 800.000 euros en temes de Can Misses, etc., i tenim
clar quines són les infraestructures que hem de fer en aquesta
i la propera legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller. Té la paraula la Sra. Ramon.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Durant la passada legislatura, Sr. Conseller, es va fer un
gran esforç per dotar de centres educatius l’illa d’Eivissa, i com
li he dit és una bona fórmula però no és justa per a Eivissa.
Quan el deute és històric també ho ha de ser el finançament i
també ho ha de ser l’esforç. L’illa d’Eivissa, juntament amb la
de Formentera, som els que hem tengut un increment més alt
d’alumnat de primària i les necessitats són molt urgents. 

La meva rèplica és un prec, Sr. Conseller: li preg que refaci
aquest pla d’infraestructures i ho faci de forma seriosament,
juntament amb els consells escolars i amb un mapa escolar, i li
preg que la pròxima volta que venguin de visita a Eivissa
venguin amb compromisos reals i no a vendre fum i a fer-se la
foto.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Vostès en lloc de fum el que
varen fer va ser retallades. Per tant nosaltres quan realment
deim que farem una cosa, la feim.

(Alguns aplaudiments)

En qualsevol cas, Sra. Sara Ramon, nosaltres estam
treballant per millorar les infraestructures d’Eivissa tal com li
he dit. En aquests moments estam pendents del solar de Sant
Josep, estam pendents del solar de Formentera, estam en
contacte -i vostè ho sap- amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia per
l’ampliació de Sant Carles; també estam pendents de
l’Ajuntament de Santa Eulària per dur a terme un nou CEIP
d’aquest municipi, i tenim tota una sèrie d’infraestructures que
farem aquesta legislatura.

Per tant fum, no n’hem fet, no en feim, no en sabem fer;
això en tot cas vostès en saben més, i en qualsevol cas el que li
dic és que nosaltres el que feim és un pla d’infraestructures de
l’any 16 a l’any 23, i això significa una planificació d’acord
amb les necessitats. Som conscients que Eivissa ha crescut molt
demogràficament i treballam per això, i seguirem treballant
aquesta legislatura i, si escau, la propera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

II.4) Pregunta RGE núm. 1985/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
disminució d’alumnes a les escoles oficials d’idiomes.

Quarta pregunta, RGE núm. 1985/17, ajornada de la sessió
anterior, relativa a disminució d’alumnes a les escoles oficials
d’idiomes, que formularà el Sr. Diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Juan
Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia, conseller.
Recentment els mitjans de comunicació donaven a conèixer la
notícia d’una important disminució d’alumnes a les escoles
oficials d’idiomes d’aquesta comunitat autònoma.
Fonamentalment la disminució era en llengua anglesa, i
especialment -deia la notícia- a professors; la disminució estava
al voltant d’un 45% d’alumnes, passaven de..., bé, en aquest
moment hi havia 1.000 alumnes, i hi havia hagut una
disminució de 655 alumnes.

Quina valoració fa el conseller d’Educació d’aquestes
dades?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el representant del
Govern per contestar la pregunta.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Sr. Lafuente, moltes gràcies per
la seva pregunta. És evident que la disminució d’estudiants de
les escoles oficials d’idiomes comença el curs 13-14; des del
curs 13-14 hi ha hagut una disminució progressiva del nombre
de persones matriculades a les escoles oficials d’idiomes de les
Illes Balears. Això pot tenir distintes interpretacions; és evident
que quan hi ha una situació de crisi econòmica com la que
patim i hem patit és evident que el nombre de persones que es
matriculen als cursos en general se sol incrementar de forma
significativa; quan aquesta crisi va baixant, aquestes persones
disminueixen de forma important.

Diré que en tot cas és evident que la disminució
d’estudiants no és una cosa privativa d’aquestes Illes Balears;
per exemple l’escola oficial de Madrid està disminuint
progressivament el nombre d’estudiants. Per tant hem de fer
una reflexió sobre quina ha de ser la resposta adequada per tal
d’intentar que el nombre d’estudiants es mantengui i després
que tenguin bons resultats, perquè també cal dir que en un
moment determinat, a la passada legislatura, hi va haver un
increment en un moment determinar del nombre d’estudiants
perquè tothom volia una titulació determinada; no sé si ho feien
per aprendre anglès o per aprendre un altre idioma, però el que
és evident és que el nombre de persones que deixaven els
estudis de l’Escola Oficial d’Idiomes també era important. 

Per tant crec que és important consolidar l’Escola Oficial
d’Idiomes, intentar que aquestes responguin a les necessitats,
i nosaltres el que estam fent en aquests moments és donar una
resposta fent cursos específics per a professors. Hem fet una
oferta de 375 places i s’han omplert amb públics i concertats,
perquè el que volem no només és professorat que tengui un bon
coneixement dels idiomes. Cal dir que han disminuït també
l’anglès, el francès, el rus, el xinès, etc., (...), i que realment el
que ens interessa dels professors és que tenguin un bon nivell
d’anglès o d’altres idiomes i tenguin la metodologia adequada.
Per tant estam treballant per intentar fer una resposta adequada,
seriosa i rigorosa, perquè els nostres professors tenguin un
millor nivell de cara a aportar un ensenyament adequat als
nostres escolars.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Lafuente, vol fer ús de la
paraula? Té la paraula.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, Sr. President, gràcies. Bé, jo supòs que tothom està
d’acord i coincidim que el coneixement d’idiomes és
fonamental per a una correcta... una bona formació, i que també
és fonamental per a una ocupació en el futur; és fonamental per
als joves, per trobar feina de qualitat. També crec que
coincidirem tots que en aquesta comunitat -bé, no sé hi
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coincidim tots, però és una realitat- vivim del turisme; fins i tot
aquells diputats que estan en contra del turisme viuen del
turisme. 

Per tant crec que a l’ensenyança pública de qualitat també
és fonamental tenir un ensenyança d’idiomes de qualitat, que
l’ensenyança d’idiomes no sigui una qüestió vetada només a
ensenyances privades d’elit sinó que sigui una ensenyança de
qualitat també a l’escola pública, i el que ens preocupa,
evidentment, és que vostès hagin fet una norma en què
incrementar l’ensenyança d’anglès, per exemple amb
assignatures en anglès, sigui quasi quasi voluntari, una
interpretació crec que equivocada de l’autonomia de centre, idò
és quasi quasi voluntari, amb la qual cosa què passa?, que hi ha
menys estudiants d’idiomes a les escoles oficials, hi ha pitjor
formació dels professors, hi ha pitjor formació d’anglès, hi ha
pitjor qualitat a l’ensenyança i una pitjor possibilitat d’ocupació
dels nostres joves, i desgraciadament el que sí lideram és
l’abandonament escolar primerenc amb un 26,5%, que en açò
som els primers de tot Espanya. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el representant
del Govern, el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Sr. Lafuente, no sé exactament al
final què ha dit, perquè ha fet un totum revolutum. Però jo li
vull dir que en tema d’idiomes hem fet una norma que és
comparable a altres comunitats autònomes, en tot cas jo li
recoman que llegeixi un estudi que ha fet la Carlos III sobre la
proposta bilingüe de la comunitat autònoma de Madrid.
Nosaltres en aquest moment hem incrementat de forma
significativa els auxiliars de conversa a les escoles de les Illes
Balears. També fem un desdoblament de l’ensenyament de
l’anglès en els centres de secundària, quan aquests estan a 16
estudiants.

I jo li vull que a les reunions que fem amb els claustres de
professors, agraeixen de forma clara aquest desdoblament,
perquè fa possible que l’increment de l’aprenentatge dels
aspectes de comunicació oral, que és un dels aspectes febles
(...) ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, se li ha acabat el temps.

II.5) Pregunta RGE núm. 1988/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps
i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
Pla de manteniment dels centres de secundària.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta RGE núm. 1988/17, relativa al Pla de
manteniment dels centres de secundària, que formula el diputat
Sr. Antoni Camps i Casasnovas del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Hem vist anunciat per part del conseller d’Educació i
Universitat un Pla de manteniment dels centres de secundària.
Ens podria explicar Sr. March en què consisteix?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Avui m’explota una mica
parlamentàriament...

(Algunes rialles)

Vostè sap, Sr. Camps, que m’encanta que em facis
preguntes, perquè realment escoltar-lo a vostè a mi em posa en
tots els sentits.

(Rialles)

Parlamentàriament...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci per favor! Guardin silenci!

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

És evident que...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, guardin silenci per favor!

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Es nota que avui és el Dia de Sant Valentí! 

Bé, Sr. Camps, vostè sap que a alguns instituts tant de
Menorca com d’Eivissa, hi ha hagut una sèrie de problemes de
manteniment del tema de la calefacció. Jo li record dues coses,
primer de tot, el manteniment de la calefacció i altres qüestions
dels centres és competència en el CEIP dels ajuntaments, que
ho fan d’una forma seria i rigorosa, en general. Mentre que els
centres, els instituts de secundària, el seu manteniment el fan
els directors d’aquests centres.

Nosaltres evidentment no ens en rentam les mans. El tema
de Menorca es troba en procés... se resol d’una forma clara. A
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Eivissa a Balàfia ja està totalment resolt. El Conservatori
Professional d’Eivissa ja funciona d’una forma més o manco
adequada, però que encara hi ha una sèrie de problemes.

Però nosaltres el que volem són dues coses i és el que fem
en aquests moments: primer de tot, fem una radiografia de quin
és l’estat dels sistemes de calefacció dels centres de secundària
de les Illes Balears, perquè el que volem és prevenir que no
torni passar el que ha passat a alguns centres determinats, que
no cal exagerar. Ja sé que vostès s’apunten a un bombardeig,
quan hi ha qualque problema, vostè hi és, vostè sempre hi és
per tal d’intentar..., en fi, donar una mica més de
transcendència “tuitera” a aquestes qüestions.

I jo li vull dir que miram aquesta radiografia i aquesta
diagnosi. Però, al mateix temps, treballam amb els centres
perquè tenguin un tipus de contracte de manteniment i no passi
el que passa a alguns centres que feia anys que no feien el
manteniment adequat.

Per tant, la conselleria no serà una conselleria laissez faire,
això nosaltres no ho som, laissez faire en aquests temes, i el
que farem serà una conselleria que vol que els centres facin la
seva feina i si hem de donar un ajut especial perquè això sigui
una realitat, ho farem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Antoni
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Després de la tirada de tejos
del conseller..., en fi, podem quedar per fer un cafè si...

(Algunes rialles i remor de veus)

No més! No més, eh!

En qualsevol cas, moltes gràcies per les seves explicacions,
i de fet, no seré jo qui critiqui que vostè es dediqui a fer plans.
De fet, en poc temps hem vist anunciat un Pla d’infraestructures
educatives, un Pla d’èxit escolar, i ara precisament aquest Pla
de manteniment dels centres educatius de secundària. I com es
diu habitualment, el paper ho aguanta tot, que els plans jo no
discutiré si són encertats o no, el problema però és quan baixam
a la realitat, el problema és quan passam del paper als fets, al
dia a dia.

Jo li vaig dir a una Comissió d’Educació, la música sona bé,
però la lletra no és correspon a aquesta música. I ho hem vist
per exemple en els nombrosos casos de col·legis que vostè
anomenava i instituts, on no han funcionat les calderes de la
calefacció. O per exemple, l’augment que hi ha hagut durant la
seva legislatura, durant la seva gestió, del nombre de barracons.
Hem vist també com el sindicat USO vol demandar la
conselleria per no pagar la resta de paga doble als docents de

la concertada, quan curiosament els de la pública sí que l’han
cobrada.

Ahir mateix sortia la notícia que l’Assemblea de Docents
planteja denunciar a Treball, l’excés d’alumnes que hi ha a un
bon nombre d’aules de diferents col·legis, no s’acompleixen les
ràtios legals. I no parlem del retrocés en el nombre de mestres
de suport, retrocés de la llengua estrangera a moltes escoles, o
la constant persecució contra l’escola concertada.

Sr. March, vostè té un discurs que sona bé, vostè fa uns
plans que sobre el paper fins i tot hi podríem estar d’acord,
però la seva gestió no acompanya les seves paraules. Fa plans,
està molt bé, però no ens podem quedar només amb una foto,
no ens podem quedar només en explicar els plans, anar a cada
illa a explicar els plans, perquè gestionar i solucionar els
problemes dels centres educatius és una altra cosa. Al final la
seva gestió es pot qualificar molt senzillament: ni una mala
palabra, ni una buena acción.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antoni Camps. Té la paraula el Sr. Martí
March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Sr. Camps, li recordaré una cosa, la passada legislatura
molts centres de secundària no varen poder posar la calefacció
perquè no tenien doblers per comprar gasoil. Ara els tenen i no
només els tenen, sinó que realment duen a terme les seves
accions.

(Alguns aplaudiments)

Vostè sempre, Sr. Camps, ho mescla tot, ho mescla tot
d’una forma poc seriosa, rigorosa, sense evidències. Vostè crea
el titular a la superfície, perquè si realment aprofundís veurà
que el que diu no té res a veure amb la realitat. Però vostè
segueixi amb la seva realitat, que nosaltres ja farem la nostra
feina, que per això ens han dit que ho facem. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.6) Pregunta RGE núm. 2335/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació de les
urgències dels centres hospitalaris de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta RGE núm. 2335/17, relativa a saturació de
les urgències dels centres hospitalaris de les Illes Balears, que
formula la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys del
Grup Parlamentar Popular. Té la paraula la Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702335


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 66 / 14 de febrer de 2017 3761

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Ja em semblava, conseller, Sr.
March, que tant d’amor acabaria malament!

A veure, tot i que la pregunta que avui faig ja s’explica en
si mateixa, crec que val la pena precisar que aquesta pregunta
es formula com a conseqüència dels fets que vam viure els
passats dies de gener, en els quals hi va haver una certa
problemàtica quant als llits dels hospitals.

Ens agradaria conèixer realment quin és la impressió de la
conselleria en relació a la situació de caos per manca de llits
hospitalaris que es van viure aquells dies, i saber, en definitiva,
quines mesures correctores pensa aplicar la conselleria per
evitar que això es torni produir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Té la paraula la representant
del Govern per respondre la pregunta.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president, i enhorabona! Molt bon dia a tothom.
Sra. Diputada, m’agradaria que em donàs una sola dada
objectiva, una sola dada objectiva vostè per aquesta afirmació
que fa de caos, o sigui ja no és saturació, ja és caos
directament.

Miri, les xifres indiquen que les urgències aquesta
temporada, els mesos de desembre, de gener i ara de febrer,
estan molt millor, estan un poc millor que l’any passat i molt
millor que fa dos anys. Vostè ens ha fet més de 800 sol·licituds
d’informació, entre preguntes, sol·licituds d’informació damunt
la pressió assistencial, les urgències, les llistes d’espera i les té
totes contestades. Tampoc passava a l’altra legislatura, totes
contestades.

Però, bé, li diré i ho diré públicament, la pressió
d’urgències a l’any 2015 era d’un 87%, i el mes de gener del
2017 és d’un 77%. L’ocupació de Son Espases era d’un 99 i el
mes de gener del 2017 ha estat d’un 80%. Per tant, no hi ha cap
servei de la xarxa pública en aquests moments, ni hi ha hagut,
que estigui saturat. I això no vol dir que no hi pugui haver
moments en què la demanda és elevada.

Miri, el passat dia 6 de febrer, que encara ens trobàvem amb
una taxa d’incidència elevada de grip, vàrem tenir 1.339
urgències, sempre diem que més de 1.300 ja és un nombre
considerable d’urgències; un nombre semblant vàrem tenir el
2015. Sap la diferència? Nosaltres tenim i disposam de 1.922
llits i vostès el 2015 tenien 1.761, és a dir, 161 llits menys, 161,
Sra. Diputada. Això vol dir una millor gestió, vol dir posar
recursos a l’abast de les necessitats de la població i donar
solució als problemes. Per això, no hi ha tal problema, tot i que
vostè s’hi entesta. Es dediquen a això, a no posar els recursos,
a fer retallades, a treure gent fora, en nom d’un suposat estalvi
que l’únic que fa és perjudicar la població.

Es va demanar una compareixença del conseller de Salut
que no es va produir perquè vostès varen dir que era una
afirmació que no es corresponia amb la realitat, i tot i així la
Defensora del Poble, Soledad Becerril, va venir per veure a
l’any 2015 la situació de les urgències perquè en aquell
moment sí que eren un problema.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, jo dades ja...
és que ja no cal que les doni jo, n’hi ha prou remetre’m a totes
les fotos, a tot el que ha sortit en premsa i, i al que denuncien
els professionals, al que denuncia el Sindicat de Metges.

Miri, jo li agraeixo intentar les seves bones paraules, encara
que sempre surt a las herencias, però ha quedat clar que el dia
31 de gener el Sindicat Metge va denunciar la saturació del
Servei d’Urgència, unes 70 persones estaven en llista d’espera
d’ingressos hospitalaris i tot ho vam veure a les fotos del diari.
Com que el sistema no es podia absorbir han de quedar en
espera de llits en filera ocupant els passadissos de Son Espases.

Miri, només pensar en aquesta imatge la veritat és que fa
esgarrifar, persones que passen hores i dies en camilla a un
passadís amb un malalt davant i un altre darrera esperant torn
d’ingrés. No sembla una atenció sanitària ni el servei de
qualitat que tots voldríem poder tenir com a ciutadans que
pertanyem a la societat del benestar, ni tan sols sembla que es
puguin donar unes condicions profilàctiques adients a aquestes
patologies, sinó més aviat una col·lecció de virus en filera.

Aquests retards en l’ingrés probablement no va fer sinó
retardar també la solució de cadascun dels casos que
demanaven atenció, però a més, es dóna la circumstància que
no s’ha tractat d’un tema puntual ni d’una situació aïllada de
l’hospital de Son Espases, sinó que, segons denuncien els
mateixos professionals, va ser una situació que s’ha cronificat
i s’ha donat a Son Espases, a Can Misses, a Manacor. Una
cosa, idò, prou habitual. És per això que esperam que això es
pugui resoldre amb urgència.

Li deman que deixin de fer tants de plans i tants d’estudis...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes, se li ha acabat el temps.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

... i que, efectivament, li donin...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

No vol fer ús de la paraula, Sra. Patrícia. 

II.7) Pregunta RGE núm. 2337/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Isabel Cabrer i González,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost del
Pla insular de transport regular de viatgers per carretera
de Mallorca.

Passam a la setena pregunta, RGE núm. 2337/17, relativa
a pressupost del Pla insular de transport regular de viatgers per
carreteres de Mallorca, que formula la diputada Sra. Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Margalida Cabrer i González.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Es troba
en aquest moment a informació pública l’aprovació inicial del
Pla insular de transports regulars de Mallorca, elaborat pel
Govern de les Illes Balears, un pla que és motiu de greu
polèmica i és cada dia en els mitjans de comunicació. Trobam
a faltar dins aquest pla una eina bàsica dins qualsevol pla que
és la seva valoració econòmica i finançament, perquè, en cas
contrari, no és un pla sinó que és fum.

En aquest sentit el pla fixa uns objectius durant un període
de 8 anys, fins a l’any 2025, d’augment de la demanda de
transport públic en un 25% i assenyala com una eina bàsica la
reducció del temps del trajecte amb distints mecanismes, però
un que figura és la construcció de carrils bus-VAO a les
mitjanes de l’autopista de Peguera i la de Llucmajor. 

A part que des del nostre grup valoram positivament que les
mitjanes de les autopistes, que varen ser motiu de radical
oposició quan es construïen, idò, serveixin dins el seu pla de
transport públic, ens agradaria conèixer la seva valoració
econòmica, el seu finançament i els terminis d’execució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el Sr. Marc Pons. 

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Cabrer, i
benvinguda al debat parlamentari. El Pla de transports en si
l’han confeccionat els propis tècnics de la casa i el cost del pla
en si no ha costat recursos externs.

A partir d’aquí, serveis de transport terrestre, una millora de
la xarxa d’un 43% quant a serveis, els recursos econòmics els
trobarà vostè en el pla, fixen un cost previst anual de 37,7
milions d’euros, uns ingressos de 27 milions d’euros. Per tant,
una desviació de 10 milions, 10,7 milions d’euros, que seran
recursos propis que si ho comparam amb el fet que haurem de
moure, i aquesta és la previsió, 11 milions de passatgers parlam
en aquests moments, per tant, que representaran 97 cèntims per

cada viatger que moguem. Una ràtio alta, bona, entenem
nosaltres, que, si la comparam amb altres infraestructures i amb
altres serveis, queda molt bé.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Diputada
Mabel Cabrer, Margalida Cabrer, perdó. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè no em contesta
la pregunta, jo li he dit que vostè preveu que augmentarà un
25% la demanda en 8 anys i diu, com ho farà? Idò, ho faré amb
una sèrie de mecanismes, però el principal, entenem, que és la
reducció del trajecte per la competitivitat amb el cotxe perquè
les carreteres, l’autopista de l’aeroport estan saturades i diu,
construirem un tercer carril a les mitjanes de l’autopista de
Peguera i a l’autopista de Llucmajor que seran d’ús per a busos
preferents i cotxes amb més de tres ocupants.

Molt bé, per això, que està molt bé, clar, no hi figura cap
valoració econòmica, no hi  figuren terminis, per la qual cosa,
si no hi figura és evident que vostè no assolirà aquests objectius
i és evident que vostè simplement, idò, fa autobombo, fa fum,
però no hi ha una realitat econòmica viable perquè aquest pla
sigui una realitat perquè aquestes infraestructures de tercers
carrils a les mitjanes per ventura són, idò, parlam de
pressuposts de 40, 50, 60 milions d’euros amb uns projectes,
terminis d’execució. Efectivament, parlam de molts de doblers
construir aquestes mitjanes, per la qual cosa jo li deman que en
aquesta informació pública o realment faci una valoració
econòmica dels costs del pla per aconseguir els objectius o
llevin, llevin, aquesta previsió, no enganyin la gent i deixin de
fer autobombo.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 37,7 milions d’euros de
pressupost, li he explicat abans, si no ho ha escoltat crec que
val la pena vagi afinant en certa manera amb aquesta dinàmica.
Està en el pla, el pla hi és. Hi va haver infraestructures que no
es van planificar mai, el metro no el vam trobar mai planificat,
va ser una decisió que es va prendre directament...

(Alguns aplaudiments)

... que ens va costar a tots 453 milions d’euros, que pagarem
fins a l’any 2029, que cada any quan començam els pressuposts
ja hi ha 50 milions d’euros que se’n van directament a aquesta
herència que fa tres legislatures que pagam, i ningú no ha donat
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cap explicació realment factible del que va ser. Escoltar-la a
vostè ara aquí exigint, que fem un pla on no hi ha recursos, i jo
li parl de 37,7 milions d’euros, que ens diu que tot açò és fum
i que resulta, que resulta que vostè no va planificar... a mi em
sap molt de greu. 

Tenen davant vostè una proposta, l’hem explicada,
representa un bot cap endavant qualitatiu molt important en
matèria de transport públic, molt important, que farà que
nosaltres donem resposta a allò que vostès no van ser capaços
de fer, van anar cap a Son Castelló quan resulta que havien
d’anar cap a l’aeroport a l’hora de planificar les coses, i ens
vam equivocar i es van equivocar i ho pagam tots ara. Aquesta
va ser la seva manera de planificar, sense posar-ho a cap pla,
nosaltres en tenim un a exposició pública perquè tots vostès
puguin fer al·legacions. Esper poder-les veure per escrit.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

II.8) Pregunta RGE núm. 2329/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a incompliment d’empreses de cotxes
de lloguer.

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 2329/17, relativa
a incompliment d’empreses de cotxes de lloguer, que formula
el diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr.
Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme,
com vostè sap perfectament, el Decret del Reglament de la Llei
de turisme, el Decret 20/2015, estableix una obligació per a
totes les empreses de cotxes de lloguer de donar-se d’alta i
d’informar l’administració de les modificacions de la seva flota.
Sobre aquesta qüestió li vàrem fer una pregunta el maig de
2016 i vostè ens va contestar que de les 180 empreses que hi
havia a les Illes Balears, n’hi havia només 70 que s’havien
adscrit. Per tant, hi havia més de la meitat que no estaven
inscrites, que no complien l’obligació jurídica que tenien. 

Davant d’aquesta situació nosaltres, com sap, defensam que
es procedeixi a ordenar el sector del lloguer de cotxes i que la
conselleria s’impliqui d’una manera amb aquesta qüestió, però
és que, després, el gener del 2017, llegim al diari que Mallorca
afronta un altre estiu amb cotxes de lloguer incontrolats, i que
la Conselleria de Turisme critica la falta de col·laboració de les
empreses de rent a car.

I nosaltres ens demanam: a part de queixar-se que no els
donen la informació i que no acompleixen les seves
obligacions, quines accions, més contundents, més d’inspecció
i de policia, adopten vostès? Quants règims sancionadors

tramiten? Quins canvis legislatius per ser més transparents, més
clars i més eficaços en la lluita contra aquest incompliment
jurídic que fan les empreses de lloguer turístic?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el Sr.
Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, enhorabona, Sr. President, pel seu nomenament.

Sr. Diputat, efectivament existeix un règim sancionador,
que no és suficient avui, però és el que podem aplicar, previst
a la Llei 8/2012, la Llei turística, que preveu com a infracció
greu la publicitat o comercialització d’empreses que no s’hagin
donat d’alta o hagin dut a terme la comunicació prèvia, això és
tot el que diu el règim sancionador.

D’acord amb aquest règim sancionador, hem fet una
campanya d’inspecció aquest estiu on s’han visitat més de 100
establiments. Tots els rent a cars no inscrits que hem trobat
s’ha aixecat acta d’infracció; s’instrueixen actualment els
expedients corresponents. I també, a la vegada, li he de dir que
treballam en la modificació de la llei actual, per millorar no
només el règim sancionador, sinó tot el que fa referència al
règim que afecta els rent a cars, juntament amb l’estudi, que
també s’elaborarà el 2017, que es va encarregar per part del
Parlament de les Illes Balears, li ho record, a proposta,
precisament, seva.

Li he de dir que les actes d’inspecció aixecades aquest 2016
han estat 50 i els expedients sancionadors iniciats han estat 10,
i que, a dia d’avui, en el registre hi ha 135 empreses, totes les
grans s’han apuntat. I en aquests moments els rent a cars amb
seu a Mallorca no hi hauria d’haver problemes, en principi,
però es van apuntant d’una manera més lenta per problemes
burocràtics.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Traiem una primera
conclusió, que vostès fan comptes augmentar, modificar el
règim sancionador per poder ser més contundents davant els
incompliments per part de les empreses de rent a car, aquesta
conclusió la compartim, pel que he entès.

I segon tema que li vull plantejar, vostè em diu que han
obert 10 expedients; de les xifres que manejam, perquè és clar,
les empreses són comptades, com dirien, són faves comptades
això, per tant, si vostè em deia que hi havia 180 empreses i n’hi
ha 135 que s’han donat d’alta, és evident, n’hi ha 45 que
incompleixen, amb números rodons. Vostès només n’han obert
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10, jo crec que tenen capacitat, tenen acció i tenen perfectament
la informació per obrir l’expedient a totes les empreses
incomplidores, perquè són comptades i les deuen conèixer
perfectament, per tant, entenem que la seva acció hauria de ser
més clara en relació amb totes aquestes empreses
incomplidores les quals tenen nom i llinatges i que vostès han
de tenir detectades.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, gràcies, Sr. President. Ja li he donat les xifres, no les
tornaré repetir, efectivament, s’han fet nombroses actes. Per
primera vegada hi ha hagut una campanya d’inspecció
específica per als rent a cars el 2016, el 2015 no hi va ser, li
record que el Govern actual va entrar el juliol i ja es va trobar,
per tant, el que es va trobar, i el resultat va ser que el 2015, el
2014 també, hi va haver zero, zero inspeccions, zero
expedients, zero de tot.

Per tant, evidentment, fem un bot quantitatiu important.
Així i tot, com he dit abans, haurem d’afrontar els canvis
legislatius, entre d’altres coses, les variables que molts dels rent
a cars que fan feina a les Illes Balears tenen la seu fiscal a
altres comunitats autònomes i per tant la normativa que han
d’acomplir no és la d’aquí, sinó la d’altres comunitats
autònomes, i això també és un impediment important legal, tal
i com es troba la legislació per dur a terme, i totes aquestes
variables s’han de tenir en compte.

En qualsevol cas, com li he dit abans, el Govern ha fet una
tasca que no s’havia fet mai en aquest sentit, aquest pla
d’inspecció a posta per als rent a cars, amb l’objectiu que totes
les empreses que es trobin en aquests moments operant a les
Illes Balears acompleixin la legalitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

II.9) Pregunta RGE núm. 2336/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a solució del
problema de l’aparcament de l’Hospital de Son Espases.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 2336/17, relativa
a solució del problema de l’aparcament de l’Hospital de Son
Espases, que formula la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Encara és molt recent el debat sobre
els pressuposts del 2017, el nostre grup i aquesta diputada van
posar damunt la taula la qüestió de l’aparcament de Son
Espases. Bé, la polèmica no s’ha torbat a aparèixer, ara ja no
solament són els usuaris, sinó els treballadors del centre
hospitalari que necessiten un lloc per deixar el cotxe i evitar
que es trobin amb sancions de 65 euros i totes les incomoditats
d’haver d’anar a recuperar el seu cotxe al dipòsit.

Aquest govern, que tant sap de retribucions i salaris a l’alça,
també hauria de començar a pensar en el concepte de retribució
emocional, que no costa tant, i que es pot traduir en facilitar la
vida als treballadors en el seu dia a dia.

Se solucionarà o no se solucionarà aquest tema? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. No deixa de ser curiós que em demani
solucions, Sra. Sugrañes, quan, com sap perfectament, qui va
decidir, amb més ombres que clarors, on construir l’Hospital de
Son Espases, amb el projecte que va suposar i amb els
problemes que no varen preveure, ni d’accessos ni de manca de
places. És que crida l’atenció ara voler parlar de Son Espases.

Evidentment, l’aparcament de Son Espases no té un
problema, en té dos: un és la manca d’espai i l’altre és el
pagament de l’aparcament.

Quant a la manca d’espai, ja a la legislatura 2007-2011 es
va haver de fer una modificació del contracte de concessió per
ampliar la zona, per ampliar les urgències i per ampliar les
places d’aparcament, perquè les que varen planificar vostès no
bastaven ni per al mateix personal. Sempre ens toca el mateix,
donar solució als problemes que ens deixen la legislatura
anterior, és prou evident també...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... el que trobam, no?

Com a mínim, nosaltres estudiam com poder-lo ampliar i el
tornarem ampliar, Sra. Diputada, el tornarem ampliar perquè no
ens queda més remei que fer-ho així. I per una altra banda,
treballam en l’objectiu de gratuïtat, com a mínim també el
desembre del 2015 ja vàrem rebaixar prou el preu de
l’aparcament, un 24%, i, per tant, ja vàrem fer passes endavant,
però tenim tota la legislatura per endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller. Té la paraula la Sra. Sugrañes.
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LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Consellera. No li he de dir el que vam haver
de fer quan vam arribar nosaltres per intentar arreglar tot el que
van deixar vostès.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Miri, vostès han dit que es va fer una renegociació, la
renegociació la van fer vostès i ens va costar als usuaris i als
ciutadans de Baleares cents i cents mils d’euros, amb diferents
temes i no van tractar per a res el tema del pàrquing.

Bé, jo el que li vull dir és que els usuaris, avui en dia, els
usuaris i els treballadors, quan arriben allà, es troben que no
poden aparcar, això repercuteix també en el dia a dia i en la
feina i en el tracte als pacients. Per tant, és un altre problema
que té damunt la taula, com teníem nosaltres, nosaltres en
teníem uns i vostès ara en tenen uns altres.

Si, segons vostè, es fa tanta feina i tanta feina per solucionar
els problemes, doncs jo ja li vaig dir que els malalts i en aquest
cas els treballadors doncs han de pagar un peatge captiu per
anar allà i, per tant, jo ja li dic que no sembla ni just ni
equitatiu.

Crec que alguna cosa hem aconseguit des del moment que
vostès han sortit dient que ho solucionaran, però és clar, dir que
ho solucionaran a finals d’aquesta legislatura, la veritat penso
que no és aquesta la manera, sinó que això, aquest problema
que tenim damunt la taula i que els usuaris i els treballadors dia
a dia demanen aquesta solució, és el moment que ho facin,
perquè paraules moltes, però solucions poques.

I anem al mateix de sempre, estudiam, planificam, fem
estratègies, però els problemes els tenim ben igual. Recordi que
vostès van fer una renegociació de la concessió amb
l’anterior...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes, el temps se li ha acabat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. La memòria històrica no és el seu fort,
el peatge el varen posar vostès, Sra. Diputada, vostès varen
posar el peatge a l’any 2006, que crec recordar que governaven
vostès.

Passaran a la història, jo només li diré que passaran a la
història com el grup que va adjudicar Son Espases amb
múltiples sospites d’irregularitats, com a mínim hi passaran
així, per dir-ho d’una manera suau, i ja sap que normalment jo
dic les coses d’una manera suau, adoptant un projecte
arquitectònic, que era el de Son Dureta, que no tenia lloc on es
troba ubicat en aquests moments.

A l’any 2007-2011 ens vàrem trobar múltiples problemes
que vàrem intentar solucionar ampliant en aquest moment. Per
tant, esper, esper, com a mínim, passar a la història com el grup
parlamentari o el grup de govern que ha intentat solucionar tots
aquests problemes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

II.10) Pregunta RGE núm. 2342/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reduir el deute
d’ib-salut.

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 2342/17, relativa
a reduir el deute d’ib-salut, que formula la diputada Sra. Marta
Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té
la paraula la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president, i enhorabona. Bon dia, diputats,
diputades, consellers, conselleres, públic en general.

Bé, com ja sabreu, una de les nostres preocupacions és
reforçar i reclamar el bon finançament dels serveis que la
ciutadania necessita a un estat de benestar com a dret
fonamental. Entenem que és complicat fer funcionar serveis
sense un bon finançament, però també l’acumulació del deute
ens priva de fer noves inversions.

Considerem que és important conèixer els diferents
mecanismes de recaptació de la sanitat pública. És per això que
li demanem: quines mesures en l’àmbit intern ha engegat l’ib-
salut per reduir l’increment del deute? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. En primer lloc, el deute no s’ha
incrementat, com vostè diu, sinó que ha disminuït. La situació
econòmica del Servei de Salut era greu el juliol del 2015, 250
milions amb reconeixement de deute, és a dir, es comprova
sense fer concursos, un procediment que hauria de ser
excepcional s’utilitzava de manera rutinària.

La previsió de l’anterior director general del Servei de
Salut, quan ens vàrem incorporar, era que acabaven l’any amb
150 milions de dèficit, del 2015, i nosaltres vàrem acabar amb
109 milions. O sigui, ja el primer any es va reduir.
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La previsió que tenim actualment per al 2016 és de 60,5
milions l’import de factures, sense imputar a pressupost.

Em demana com ho aconseguim. Doncs, miri, l’objectiu
d’aquest govern ha estat potenciar les polítiques socials i dotar
de més pressupost les àrees socials, educació, social i salut, per
tant aquesta seria la primera mesura, un pressupost que
coincideixi el més possible amb les necessitats reals.

Crec que hem de repetir una i una altra vegada que, per
primera vegada en la història, el Servei de Salut té un 7,6%
d’increment pressupostari i més pressupost el 2017 que al
tancament del 2016, fet, ja li dic, que es produeix per primera
vegada.

I s’ha aconseguit també amb mesures valentes de gestió,
moltes mesures de gestió. Però el més important és que hem
retornat la inversió en salut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Marta
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies. Bé, la notícia ens agrada, ha disminuït. Igualment,
pensem que hi ha maneres de no malbaratar la sanitat pública,
però sobretot n’hi ha una que fa justícia a la nostra sanitat i és
desprivatitzar, desprivatitzar i desprivatitzar. Les concessions
semblen estar blindades contra manifestacions, PNL, denúncies
o fins i tot canvis normatius nacionals, però no estan
dissenyades per suportar l’acció valenta, incorruptible i
constant d’un gerent i d’un responsable de seguiment de
l’explotació.

Amb el nostre suport i al carrer, multa rera multa,
incompliment rera incompliment, els hem de fer fora de la
nostra sanitat, perquè el problema del deute sanitari d’aquestes
Illes es diu sanitat privada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Consellera? Té la paraula, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Efectivament, el problema és la manca
de finançament, que hi ha hagut la desinversió durant quatre
anys en aquesta comunitat autònoma. Miri, reduir 48,7 milions
de deute no és gens senzill i ho hem fet amb múltiples mesures
de gestió, es fa feina de valent.

Però aquestes mesures poden ser com potenciar la central
de compres, (...) 46 milions enguany; la Comissió
farmacoterapèutica...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sra. Consellera. Guardin silenci, per favor!

Té la paraula, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Fem contractes de gestió, hem posat...
tots els sistemes d’informació hi són precisament per avaluar,
precisament, tota l’activitat i tota la tasca; hem augmentat molt
l’activitat de tercers; es reorganitza i s’ha reorganitzat l’àrea de
contractació d’una manera important. I tot això ha permès, a
més, abaixar el termini mitjà de pagament als proveïdors, que,
imagini’s, era de 89 dies a l’any 2015, i ara, el gener del 2017,
s’ha situat a 40 dies, la xifra més baixa en la història.

I tot això ho hem fet recuperant, a més, drets dels
professionals, drets dels ciutadans, donant estabilitat,
incrementant la tecnologia, la d’inversió en salut, llevant
copagament, i jo crec que el temps de les retallades en salut han
acabat clarament. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.11) Pregunta RGE núm. 2343/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a internalitzar
els serveis dels hospitals públics.

Onzena pregunta, RGE núm. 2343/17, relativa a
internalitzar els serveis dels hospitals públics, que formula el
diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr. Carlos Saura i León.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, i enhorabona. Diputats,
diputades, treballadores i treballadors de la cambra, resta de
públic assistent. Bé, li vull preguntar per una qüestió que té
molt a veure amb el que ha dit la meva companya sobre la
privatització de la sanitat, perquè nosaltres no entenem que hi
hagi externalitzacions, entenem que hi ha privatitzacions i que,
per això, no hi ha matisos, no hi ha una escala de grisos.

En el cas del nostre grup parlamentari, el nostre model no
pot supeditar els interessos generals a beneficis de les empreses
que fan negoci amb la salut de la gent i entenc que, per part del
Govern, no és aquesta la voluntat. Però, en tot cas, tenim
esperança perquè en el passat pressupost es va aprovar una
esmena que creava una empresa pública que pot tenir la
capacitat d’internalitzar serveis i aquesta empresa té la finalitat
de prestar qualsevol tipus de servei de suport a l’activitat
assistencial: transport sanitari, servei de neteja, cuina,
manteniment, servei d’atenció telefònica, demanda assistencial,
etc.

Pensam que la vocació de servei públic no és compatible
amb 3,4 milions de sancions des que va obrir l’hospital de Son
Espases; fa poc, la Sra. Consellera va dir que la disminució de
les sancions era una bona notícia. Nosaltres entenem que una
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bona notícia seria recuperar serveis que mai no haurien de ser
privatitzats.

Per això, vull fer la següent pregunta: quines passes fa el
Govern per tal d’internalitzar serveis dels hospitals públics de
les Illes Balears? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Miri, la major part dels serveis sanitaris,
la major part, la gran part són públics i nosaltres som uns
defensors de la sanitat pública.

En relació amb el servei de suport contractat amb empreses
privades, com vostè molt bé deia, a la Llei de pressuposts es va
establir aquest mecanisme, o sigui l’entitat es va crear, l’entitat
pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial i, com vostè
molt bé deia, es pot treballar en diferents, en transport, neteja,
bé, vostè ho ha explicat.

Quan acabin els contractes que hi ha amb aquestes
empreses, si el servei que s’ha donat no és el que s’espera
d’aquestes, es podrien internalitzar aquests serveis. Però també
li he de dir, Sr. Diputat, que això no inclou, i és important dir-
ho, per no repetir-ho a cada ple, els serveis que presten les
concessionàries, perquè això són objecte d’un contracte de
concessió diferent.

En aquests moments, vostè em demana, què fan? Doncs
treballam jurídicament i administrativament per tal d’avançar
en la constitució d’aquesta empresa pública. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, entenc que la
creació d’aquesta empresa no és un tema estètic, sinó que és un
tema d’ètica política i que vol recuperar serveis de la sanitat
pública. I entenc que no són serveis estrictament sanitaris, però
que sí que es donen als hospitals de les nostres illes.

Pensam, i vostè ho ha dit, queda tota la legislatura, bé,
queden dos anys i mig per anar recuperant i internalitzant
serveis, perquè tenim dues opcions: fer de mur de contenció de
les polítiques neoliberals que privatitzen el que és de tots o
intentar fer passes cap a un altre model, cap a un govern que ha
de ser d’un pacte progressista que defensa la sanitat pública,
que és de tots i totes.

Això nostre no és una obsessió ple rera ple, sinó que és una
convicció que el model de sanitat ha de canviar a les nostres
illes i que tenim una majoria suficient per fer-ho possible.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Consellera? Té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Gómez i
Picard):

Gràcies, president. Miri, fa trenta anys que faig feina a la
sanitat pública i que defens la sanitat pública i he fet molta
feina a la sanitat pública i l’estim moltíssim. Com vostè sap
tenim un acord de governabilitat que diu textualment “reduir de
forma progressiva els concerts sanitaris amb el sector privat
garantint, en tot cas, l’atenció als pacients i tenint en compte la
realitat de cadascuna de les illes”. Això és molt important.

En aquest sentit, nosaltres, i jo en concret, consideram la
sanitat privada com a una aliada i jo la consider com a una
aliada i és una aliada que ens ajuda a assolir els objectius que
tenim, que hem de donar a la població per poder donar aquest
millor servei.

El contracte amb clíniques privades només quan és
imprescindible, en casos en què la demanda desborda el que es
pot oferir des dels recursos públics i sempre amb aquest
objectiu de donar la millor atenció possible i també controlant
l’oferta que es dóna i els serveis que es donen.

Crec que en aquests moments tenim aquesta empresa que
ens permet internalitzar el servei, que no és figurativa, ni per
decorar ni molt manco, però que s’ha de fer feina, ja li dic, una
feina molt intensa, tant jurídicament com administrativament,
per poder-la dotar de contingut i nosaltres lluitam per a...
sobretot per donar el millor servei possible en sanitat pública
i en sanitat privada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

II.12) Pregunta RGE núm. 2344/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reunir-se amb
l’Assemblea de Docents.

Passam a la dotzena pregunta RGE núm. 2344/17, relativa
a reunir-se amb l’Assemblea de Docents, que formula el Sr.
Diputat Salvador Aguilera i Carrillo del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr. Salvador
Aguilera i Carrillo.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, president, enhorabona i sort en aquest nou
període de la seva vida. Senyores diputades, senyors diputats,
treballadores i treballadors de la casa i públic que ens visita.
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Un dimarts més, des de Podem, tenim una pregunta per al
conseller d’Educació Sr. March. Molts pics escoltem el Govern
parlar de la seva comunicació fluida amb la comunitat
educativa i que escolta les demandes que fa aquesta comunitat.
Sembla que aquest canvi només ha arribat en part, fa un mes
aproximadament que l’Assemblea de Docents va lliurar a la
conselleria vuit propostes per a aquest 2017, i fins a finals de
la setmana passada no ha tingut cap resposta ni data per reunir-
se.

Per ventura, per casualitat, l’endemà de presentar aquesta
pregunta el Sr. Jaume Ribas va cridar a l’Assemblea de
Docents per concretar una cita, molt contents que rebeu
l’Assemblea de Docents, però per a la pròxima amb un e-mail
n’hi hauria d’haver prou, sense necessitat de fer servir el
registre d’aquest parlament per forçar el Govern a fer aquesta...
pregunta.

D’altra banda, a la conselleria deu portar molta feina reunir-
se amb la comunitat educativa perquè encara no ha contestat a
aquest humil diputat sobre la sol·licitud de documentació que
vaig fer fa quatre mesos. 

Per tant, veig que el canvi de tarannà flueix en certs
moments, sé prou bé que hi ha molts de problemes amb
l’educació de la nostra terra, sobretot amb el nostre
infrafinançament, però tant, jo, com la comunitat educativa,
som aquí per lluitar, per millorar amb vostè les condicions de
la nostra educació pública.

I per això li faig la següent pregunta: quan pensa la
Conselleria d’Educació reunir-se amb l’Assemblea de Docents,
després d’haver-li presentat el document Vuit propostes per al
2017? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà): 

Moltes gràcies, president. Sr. Aguilera, dijous el Sr. Ribas
es reunirà amb l’Assemblea de Docents.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Salvador
Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, i ens
alegrem, però em sembla que moltes vegades el seu tarannà,
com he comentat anteriorment, que trigui realment un mes per
donar una cita, em sembla que la comunitat educativa necessita
que sigui més àgil.

D’altra banda, fer-li present i com a recordatori a tots els
diputats i diputades de la Cambra que, entre altres qüestions,
aquestes propostes que per al 2017 ha fet l’Assemblea de
Docents és: som comunitat educativa, l’Assemblea de Docents

forma part de la comunitat educativa juntament amb la resta
d’organitzacions se l’ha d’escoltar i ha de participar de les
decisions...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi un momentet, Sr. Aguilera, guardin silenci, per
favor!

Té la paraula, Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, president, i estar plenament integrada dins la
normalitat. 

Instem..., el segon punt: instam la Conselleria d’Educació
a acabar amb la sobresaturació a les aules. 

Tercer punt: vetllar per l’ús del català. Quart punt:
transparència, volem que l’avanç en la política de transparència
que s’ha duit a terme en alguns àmbits de la gestió d’aquest
govern, com a l’adjudicació pública i telemàtica de les places
de funcionaris, s’estengui i abasti tots els àmbits...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, el seu temps s’ha acabat.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà): 

Sr. Aguilera, un parell de qüestions prèvies, jo, a part de
totes les reunions que vàrem fer quan hi havia tot el conflicte,
(...) comitès de vaga, m’he reunit tres vegades amb l’Assemblea
de Docents, per tant... i realment l’Assemblea de Docents es va
dirigir al director general d’Innovació i Comunitat Educativa,
i quan el Sr. Ribas ha pogut, d’acord amb la conversa que
vàrem tenir ell i jo, els rebrà. Per tant, aquí no hi ha
discriminació amb ningú.

Efectivament, l’Assemblea de Docents sempre ha tingut el
meu respecte i la meva consideració, faltaria més. No només
això, sinó que quan vàrem fer la reforma de la composició del
Consell Escolar de les Illes Balears, un dels membres actius de
l’assemblea, el Sr. Antoni Salvà, director de l’IES de
Binissalem, forma part del Consell Escolar a proposta meva.
Per tant, nosaltres sempre volem integrar i ho fem d’una forma
clara.

Vostè diu que d’alguna manera la comunitat educativa..., la
comunitat educativa és molt plural, Sr. Aguilera. Ahir mateix
ens vàrem reunir més de quatre hores al centre IES Josep Maria
Llompart i vàrem tenir un claustre de dues hores, més de dues
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hores on parlàrem de totes aquelles coses que interessen. Per
tant, nosaltres estam en contacte directe amb tota la comunitat
educativa. Hem visitat 60 o 70 centres debatent amb el claustre.
No anam a fer visites turístiques, anam a debatre i per tant,
estam en contacte amb la realitat.

Per tant, és comunitat educativa? Sí, però comunitat
educativa també són altres entitats, hi ha meses sectorials, hi ha
meses de directors, hi ha mesa de pares i mares, vull dir que
nosaltres tenim reunions constants amb tots els agents de la
comunitat educativa.

I sí, som una conselleria transparent, cada vegada som més
transparents i donam més informació. Que de vegades costi que
li arribi alguna informació? Ens fan moltes preguntes i tenim
els recursos que tenim.

Estam treballant per reduir les ràtios i vostè ho sap que els
estam reduint, però tenim una comunitat que al mateix temps
que realment hem de donar lloc a tothom, resulta que hem
d’intentar reduir ràtios, hem de donar respostes als drets dels
treballadors i estam intentant fer-ho tot a la vegada.

El català, escolti, nosaltres hem recuperat el Decret de
mínims i tenim clar quina és la defensa que nosaltres fem de la
nostra llengua, la fem i la fem cada dia.

Formació del docents, des de la Direcció General de
Formació del Professorat hem plantejat una nova metodologia,
una nova forma de fer formació del professorat amb la
formació en centres, és la nostra forma d’entendre com ha de
ser la formació dels docents als segle XXI, i li diré més: una
formació que es fa realment d’una forma adequada.

Pressupost d’educació, hem incrementat el pressupost,
malgrat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, se li ha acabat el temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà): 

...malgrat que ens agradaria més i estam treballant per un
pacte social i polític per l’educació. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.13) Pregunta RGE núm. 2334/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retallades a les ajudes a
escoletes infantils públiques.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tretzena pregunta RGE núm. 2334/17, relativa
a retallades a les ajudes a escoletes infantils públiques, que
formula el Sr. Diputat Juan Manuel Lafuente i Mir del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Juan Manuel
Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, les escoletes públiques de zero
a tres anys s’han queixat reiteradament a la conselleria per
diverses qüestions i no han rebut encara resposta, concretament
s’han queixat que han estat excloses de les ajudes a menjador
dels dos darrers anys escolars; que la dotació de les ajudes a les
escoles... la dotació de les ajudes del Govern a les escoletes
només arriba al 7%, quan el Consell Insular per exemple a
Menorca ajuda en un 40% i els pares paguen un 50%; també
s’han queixat de la disminució de professors de suport, en
concret s’han queixat que hi ha només cinc professors a l’equip
d’atenció primerenca quan, d’acord amb les ràtios de la
mateixa conselleria, haurien de tenir quinze o quasi quinze
professors, i també s’han queixat d’una retallada d’un 15% de
tot el material d’aquest professorat.

Què pensa fer la conselleria davant aquestes queixes?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà): 

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, Sr. Lafuente,
miri, Sr. Lafuente, això de les retallades, jo estic d’acord i
comprenc i estic convençut que el professorat de les escoletes
infantils fan una feina encomiable, però li diré un parell de
qüestions.

En primer lloc, és una etapa no regulada adequadament i el
que ha de regular aquesta etapa és el Ministeri d’Educació i
això és una qüestió clara. Miri, li donaré un parell de xifres per
entendre que nosaltres, retallades, cap ni una, vostès sí, i em
sap greu haver de fer una memòria històrica educativa d’una
qüestió que no és...

(Alguns aplaudiments)

Miri, 2009, ministeri, va fer devers 2.700.000 euros, el
2012, el ministeri, 246.000 euros; la Conselleria d’Educació,
2010, 675.000 euros, el pressupost d’enguany de les escoletes,
1.790.000 euros.

On són les retallades? Nosaltres hem donat 3.000 euros per
unitat, i tenim clar que hem d’incrementar contínuament les
escoletes, però volem que el Govern central hi participi.

Miri, el govern Zapatero va fer el Plan Educa 3, que era un
impuls real a l’educació infantil, i el Ministeri d’Educació, el
Govern central, en aquest tema s’ha rentat absolutament les
mans. El 2015 vostès, el govern de vostès, els doblers que va
dedicar a les escoletes infantils va ser 0, 0. Per tant quan em
parlin de retallades jo realment els demanaria...

(Alguns aplaudiments)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702334


3770 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 66 / 14 de febrer de 2017 

...una mica de rigor. Sabem el que falta per fer, i a més d’això
hem incrementat les ajudes a menjadors. És veritat que no hi
han entrat les escoles infantils, però ja ens agradaria tenir uns
doblers suficients com per poder donar resposta a les
necessitats també de les escoletes infantils en aquest sentit,
unes escoletes que realment fan una feina important gràcies a
ajuntaments, consells insulars com el Consell de Menorca, i les
famílies. La Conselleria d’Educació el que fa és intentar en la
mesura de les seves possibilitats que aquestes escoletes es
consolidin d’una forma clara. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Lafuente? Té la paraula.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, esperava que em donés qualque
resposta del que pensa fer en el futur, no tornar una altra
vegada sempre a donar la culpa al passat. De totes maneres la
competència en educació... qui la té?, la té vostè, no?, la té la
comunitat autònoma, i absolutament totes les lleis
democràtiques estableixen precisament que l’educació infantil
és educació..., en aquest cas de 0 a 3 anys no és obligatòria,
però sí que forma part de l’educació pública. Per tant és
competència seva.

Estaria bé que digués què pensa fer respecte del 15% aquest
que sí que hi ha de retallada del material dels professors de
suport, i açò ho ha fet vostè, l’han feta vostès; i quina
explicació hi dóna? I per què no contesten quan els demanen
que puguin ser inclosos els fillets de les escoletes a les ajudes
de menjador? Li ho hem demanat dues vegades per escrit, i no
li ho demana el Partit Popular, li ho demanen tots els professors
i els directors dels centres, de les escoletes públiques, i no els
contesten. I per què no els contesten quan els demanen tenir
més professors de suport? Li ho van demanar el mes de
novembre per escrit i encara no els ha contestat per escrit. No
li ho demana el Partit Popular, li ho demanen els professors, li
ho demanen els pares. Açò és escoltar la comunitat educativa?,
açò és la política que vostès duen de comunicació constant que
acaba d’explicar al Sr. Aguilera amb la comunitat educativa?
O només quan li demanen aquestes qüestions l’única explicació
que té és que el culpa del Partit Popular? Facin la seva feina,
per favor, i atenguin les demandes de la comunitat educativa
també de les escoletes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Sr. Lafuente, a buenas horas, mangas verdes. Que vostè
digui que realment no escoltam la comunitat educativa em
pareix d’un cinisme polític absolut. Nosaltres hem incrementat

(...) escoletes infantils i contestam sempre. Jo la darrera vegada
que... tenc en aquest moment és una informació de les escoletes
infantils i contestarem com sempre he contestat. Per tant jo crec
que no es tracta de pensar el que hem estat fent, el que farem.
Per una part el Sr. Camps diu que feim plans i jo li dic el que
estam fent ara, i li dic que el que estam fent ara no té res a
veure amb el que varen fer vostès amb les escoletes infantils,
que les varen laminar absolutament.

Per tant, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.14) Pregunta RGE núm. 2338/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes amb les
nòmines del personal de la Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel.

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 2338/17,
relativa a problemes amb les nòmines del personal de la
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, que formula la Sra.
Diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Diputada Sandra Fernández i
Herranz.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Sra. Consellera, ¿se han
producido en los últimos meses algunos problemas con los
pagos de las nóminas del personal de la Fundación Institut
Socioeducatiu S’Estel?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Sr. President, i enhorabona pel seu càrrec i molta
sort, que tots la necessitam per fer bona feina. 

De juliol de 2015 a desembre de 2016 no s’ha produït cap
incident; s’ha pagat a final de mes, el darrer dia de mes, com és
habitual. El mes de gener la fundació va tenir un problema de
liquiditat, i dia 31 de gener no vàrem tenir suficients doblers
per poder pagar la nòmina completa de tots els treballadors; dia
31 de gener es varen pagar, de les 177 nòmines, 34 completes,
i de 143 es varen pagar 1.400 euros per un valor de 243.000
euros. Dia 2 de febrer -dia 31 es va pagar aquesta quantitat que
els he dit- dia 2 de febrer es va pagar la resta de nòmina per un
valor de 80.000 euros.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Sandra
Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias. Sra. Consellera, la verdad es que nos
sorprende esta respuesta. Cuando tuvimos conocimiento de que
se podían estar produciendo estos retrasos en el pago de las
nóminas de trabajadores públicos quisimos hacerle esta
pregunta para poder confirmar que esto estaba sucediendo,
porque además nos extrañó, ya que usted hace apenas diez días
comparecía en la Comisión de Servicios Sociales para explicar
todo lo que se está haciendo en la Fundación S’Estel, y habló
y remarcó en repetidas ocasiones el buen ambiente que hay, lo
contentos que están los trabajadores, y evidentemente cuando
nos enteramos que se está produciendo retraso en el pago de las
nóminas, que no se están pagando las nóminas en tiempo y
forma, pues entendemos que evidentemente el malestar de los
trabajadores debe estar, cosa que usted omitió totalmente
cuando nos explicó todas las medidas que se estaban
realizando, todos los trabajadores que se estaban contratando,
todas las bondades de la gestión que estaban realizando, y
resulta que ustedes, muy bien, contratan más trabajadores, pero
si no les pueden pagar, si no se están pagando en tiempo y
forma, Sra. Consellera, creemos que es un problema bastante
grave, que trabajadores públicos no estén cobrando el 100% de
la nómina, cuando ustedes además están diciendo que tienen
dinero, que están cumpliendo con todas las previsiones, pero
después resulta que hay trabajadores de esta comunidad
autónoma que no están cobrando en igualdad de condiciones
que el resto.

¿Nos puede explicar qué problemas han tenido exactamente
o de qué se ha derivado que no tuviese la liquidez necesaria
para poder pagar, si esto se va a producir?; ¿se puede
comprometer en este pleno que los trabajadores de la
Fundación S’Estel van a tener los mismos derechos y van a
cumplir con las mismas obligaciones que el resto de
trabajadores de la comunidad autónoma, Sra. Consellera?,
porque usted lo explica como si no pasase absolutamente nada,
pero creo yo y consideramos todos que evidentemente no
cobrar la nómina o la totalidad de la nómina en la fecha que
está prevista puede acarrear graves problemas a muchísima
gente, y usted lo explica aquí como si no pasase nada, y
además, sorprendentemente, después de habernos estado
explicando lo bien que estaban los trabajadores de la fundación
y omitiendo completamente esta información.

Sra. Consellera, lo que le pedimos desde aquí es que
solucione este problema, que no se vuelva a producir, y
evidentemente que nos pueda explicar siempre toda la
información y lo que realmente está pasando en las áreas de su
gestión y evidentemente de todo el Govern. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Sra. Diputada, vostè va ser consellera.
Supòs que el desembre de 2012, desembre de 2012, quan vostè
va retirar la paga extra i va retardar també el pagament
nominal... Bé, idò el Partit Popular...

(Remor de veus)

Bé, el Partit Popular, vostè no devia ser tan..., no devia
comentar tantes coses o tanta imaginació com ha generat en
això. Li he comentat que dia 31 varen cobrar pràcticament 37
treballadors la paga completa i 177 varen cobrar 1.400 euros.
Dia 2 de febrer varen cobrar la resta, varen cobrar la resta.

A mi vostè m’ha sorprès amb aquesta pregunta, que vostè,
després de tot el que l’he informada de S’Estel, em faci aquesta
pregunta. Si utilitza aquesta pregunta parlamentària en ple del
Parlament, de control de govern, és que no feim les coses tan
malament.

(Més remor de veus)

No, no, no les feim tan malament. Que vostè s’hagi
d’aferrar al fet que hi ha un retard d’un dia en el pagament de
la nòmina per explicar que a la Fundació S’Estel ho estam fent
malament és que té molts pocs arguments, molts pocs
arguments per utilitzar, molts pocs arguments per utilitzar en
contra d’aquest govern en la gestió de S’Estel.

Sra. Fernández, el retard del pagament va ser a causa de
l’errada d’un treballador, que es va confondre..., que es va
confondre..., que es va confondre dia 24 en la tramesa a la
Tresoreria; l’errada d’un treballador. Per tant, Sra. Fernández,
hem duit un retard d’un dia. Les coses no les feim tan malament
quan vostè s’ha d’aferrar a aquesta pregunta.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Silenci, per favor.

II.15) Pregunta RGE núm. 2339/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris d’adjudicació dels
caps de secció de l’ib-salut.

Passam a la quinzena pregunta, RGE núm. 2339/17, relativa
a criteris d’adjudicació dels caps de secció de l’ib-salut, que
formula el Sr. Diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Vicent Serra i Ferrer.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Encert en aquesta nova etapa. Sra.
Consellera, ens pot explicar... pot explicar en aquesta cambra
com s’opta a una plaça de cap de secció de gestió dins
l’administració de l’ib-salut? Gràcies, Sr. President.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702339


3772 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 66 / 14 de febrer de 2017 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicent Serra. Té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Miri, normalment es cobreix pel
sistema de concurs, en el qual es valoren els serveis prestats, els
llocs de treball ocupats prèviament i la formació relacionada en
el lloc de feina al qual s’opta.

Ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Vol fer ús de la paraula Sr. Vicent?

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, té la paraula, té la paraula, ara.

EL SR. SERRA I FERRER:

Perdoni, Sr. President, gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)

Sra. Consellera, això està perfecte, és a dir, com sempre que
ve aquí és una meravella, com sempre que vostè exposa tot està
perfecte. Però ara li exposaré la forma anormal d’adjudicar-se
una plaça, o no sé si normal per a vostès.

Miri, a la legislatura del pacte 2007-2011s’agafen dues
persones del carrer per a un càrrec polític i se’ls nomena
respectivament directora i subdirector de gestió, i com que una
de les seves funcions era la provisió i baremació de places i fan
molt bé la seva feina, treuen a concurs places de gestió. Fins
aquí perfecte, el que passa és que, essent càrrecs polítics, s’hi
presenten i les aproven, havent estat ells qui la varen baremar.
En aquesta legislatura, amb el suport de la nova forma de fer
política, es tornen agafar aquestes dues persones que estaven
tranquil·lament treballant a les seves places fixes, de categoria
de gestió administrativa a ib-salut, una altra vegada els agafen
com a càrrecs polítics d’alta direcció, subdirectora de
facturació i subdirector de gestió de personal d’ib-salut,
respectivament, i com que una de les seves funcions era
intervenir en la baremació de places i fan molt bé la seva feina
i, a més, ja teníem l’experiència de l’anterior legislatura,
convoquen caps de secció. Fins aquí perfecte, el que passa és
que també s’hi varen presentar i és clar, també les van aprovar,
havent intervingut en la seva baremació. Tot un exemple
d’eficàcia Sra. Consellera!

El 24 del setembre de 2015 són nomenats càrrecs d’alta
direcció. El 19 de juliol de 2016 convoquen el concurs de caps
de secció. I el 19 de gener del 2017 ja són caps de secció.

Màxim nivell dins la seva categoria. Però la cosa no acaba
aquí, perquè una vegada nomenats caps de secció, dimitiran, si
no ho han fet ja, dels seus càrrecs polítics, per incorporar-se a
les seves noves places, tancant un cercle de picaresca com a
mínim, consentida per vostè i avalada amb la firma del seu
director general d’ib-salut.

Sra. Consellera, si ha de treballar per a les persones i ho va
fent de dos en dos, no m’estranya que tots els projectes vagin
retardats. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicent Serra. Té la paraula Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Miri, ara li donaré un poquet més
d’informació. Els concursos per als cap de secció no
assistencials es regulen per la resolució del director general del
Servei de Salut, de 23 de maig de 2011, no ens estam
remuntant al passat ja..., al plistocè quasi, però estava recollit
l’acord amb la mesa sectorial de sanitat del 22 de març del
2011. I aquest acord recollia el que jo li he dit abans, que és el
que es fa habitualment.

A partir d’una modificació que es va fer el 18 de gener del
2013, ja no hi érem, era el Govern del Partit Popular, es
regulen les excepcions que preveu el nomenament mitjançant
la lliure designació dels caps de secció i servei, que tenguin una
dependència directa d’un òrgan unipersonal de direcció. És a
dir, direccions territorials, direcció d’assistència sanitària, o
director de recursos humans i relacions laborals. En aquests
casos es preveu la lliure designació com a sistema de provisió
dels caps de secció. Parlam d’una norma que es va aprovar amb
un acord de mesa sectorial el 2011, que vostès varen mantenir,
però havien de fer excepcions, perquè normalment ja sabem qui
fa els chanchullos i col·loca gent...

(Remor de veus)

(...), ho sabem perfectament, ho sabem perfectament. Un
acord fet damunt una norma en la que vostès han fet
excepcions. M’agrada? Tal vegada no és el que més m’agrada,
com tantes altres coses, ni com el pàrquing de Son Espases, ni
com tota la falta d’inversió que s’ha fet, ni com la manca de
professionals que hi ha. Però miri, duim un any i mig, en aquest
any i mig hem recuperat molt, a un ritme prou ràpid. I el que
crec és que tenim encara molt per fer Sr. Diputat. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera.
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II.16) Pregunta RGE núm. 2341/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a fibra òptica a Formentera i
a Eivissa.

Passam a la setzena pregunta RGE núm. 2341/17...

(Remor de veus)

... -guardin silenci, per favor!-, relativa a fibra òptica a
Formentera i a Eivissa, que formula la diputada Sra. Silvia Tur
i Ribas del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la diputada
Sra. Silvia Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, President. Molt bon dia, enhorabona i bona feina!

Aquesta pregunta va adreçada en aquest cas al Sr.
Vicepresident del Govern i té per objecte conèixer quines són
les actuacions que fa el Govern de les Illes Balears per millorar
l’extensió de la fibra òptica, en aquest cas a Eivissa i a
Formentera.

Jo li he de recordar, Sr. Barceló, unes paraules, que subscric
completament, vostè va fer menció aproximadament fa un any,
a la necessitat que Balears i a l’oportunitat que Balears atregui
turisme de sol i dades. És cert, vostè va fer unes afirmacions
que mostren clarament una aposta decidida per fer que les
Balears atreguin un altre tipus de professionals, que es poden
beneficiar no només d’una excel·lent connectivitat amb
Balears, sinó d’un bon clima i també d’unes bones xarxes i
estructures de comunicacions, que els permetin fer teletreball
en sectors d’innovació i tecnologia. Això és fantàstic, però
supòs que vostè sap que aquesta situació no és realista, perquè,
probablement, només es pugui fer actualment a Mallorca i en
tot cas també a Menorca. En cap cas a Eivissa i Formentera. 

A banda d’això, i ja no només centrant-nos en la possibilitat
d’atreure aquest tipus de turisme, sinó centrant-nos en les
necessitats de les persones que vivim a Eivissa i a Formentera
i que, necessàriament, hem de tenir un accés digne i de qualitat
a les xarxes de comunicacions i en aquest cas a fibra òptica i
que ens trobam sotmesos a un interès purament mercantilista
per part de les grans empreses de telecomunicacions, que avui
per avui ens tenen absolutament discriminats perquè no som
rentables i com que no som rentables, no interessa que els
ciutadans de les Pitiüses tenguin aquest accés en condicions a
la xarxa de fibra òptica.

Per tant, Sr. Barceló, esperaré el torn de rèplica si és que em
queda alguna cosa més per comentar-li, però m’interessa molt
saber què en pensa vostè i què pot fer el Govern per superar
aquesta situació desfavorable a Eivissa i Formentera en relació
a la fibra òptica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sr. President. Efectivament Sra. Tur, vostè ho ha
comentat i ho ha dit molt bé, aquest model de sol i dades que
ens ha de permetre avançar en innovació, en les noves
tecnologies i en la diversificació econòmica i això passa pel
desenvolupament tecnològic de la tecnologia digital a totes i
cada una de les illes. I en aquests moments, com en tantes altres
coses, patim la doble i la triple insularitat també en aquest
aspecte.

Efectivament, com vostè ha dit, estam en mans de les grans
empreses de telecomunicacions, aquestes tiren cable o no, en
futur de les expectatives de guany. Per tant, no tenim prou
desenvolupada la fibra interiorment dins les illes, també tenim
insuficients infraestructures de cable amb el continent.

Per al pressupost del 2017 el Govern ha destinat una partida
de 842.000 euros, que amb els fons FEDER europeus, es
converteix en un 1.684.000 euros. Des del Govern per tant,
treballarem amb aquesta quantitat per al 2017 per desplegar
fibra òptica. Però, com he dit abans, és absolutament necessari,
prescindible en aquest cas, la implicació del Govern d’Espanya.
Dia 22 tenim una audiència amb el ministre d’Energia, Turisme
i Agenda Digital, entre moltes altres qüestions li demanarem
precisament per aquesta, perquè les Illes Balears, perquè les
nostres empreses, els nostres ciutadans no perdin competitivitat
en aquest aspecte tampoc. I per tant, li reivindicarem
lògicament que es compensi per part de l’Estat, com es
compensa en altres comunitats autònomes, aquesta desigualtat
que patim aquí agreujada per la insularitat.

També he de recordar que el Govern de l’Estat es va
comprometre a fer un desplegament de fibra òptica a totes les
escoles, ja teníem des de les Illes Balears, juntament amb la
Conselleria d’Educació avançat el conveni. Després d’un any
de tenir-nos el ministre empantanats amb aquest tema,
finalment ha dit que no, era una oportunitat fonamental i ara cal
recuperar aquest conveni. 

Això no ens aturarà com he dit abans, feina conjunta amb
els consells insulars. Per exemple el cas d’Eivissa i Formentera,
segons els plans de les operadores privades a Formentera no hi
hauria banda ampla fins el 2020 i a Eivissa sí que hi haurà un
major desenvolupament, però el cost previsible de la inversió,
atès que les operadores no actuen com ens agradaria, és que
necessitam una fibra troncal per a Eivissa de 10,5 milions i per
a Formentera d’1,5 milions. Gràcies a la feina que també ha fet
Formentera, que té part de la canalització ja feta, tendríem un
estalvi de quasi 1 milió d’euros i per tant,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident s’ha acabat el temps...
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

...amb un poc més de mig milió podríem tenir la fibra
troncal a Formentera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Silvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies President. Bé, jo li agraesc molt que ens hagi donat
aquesta explicació i que ens il·lustri un poc en la situació que
tenim actualment amb noves dades.

Esper que la reunió que vostè té prevista amb el ministre dia
22 sigui una reunió profitosa. Esper que el Govern no es torni
a retractar dels compromisos que adquireix amb el Govern de
les Illes Balears. Ho esper seriosament, perquè quan parlam de
REB, quan parlam de finançament, quan parlam de les
situacions singulars que patim els territoris insulars, les
comunicacions han d’estar com una prioritat absoluta i a
l’agenda de negociacions, i esper que, a això, s’hi sumi tothom
i ningú no en faci cap batalla.

En tot cas, ja li ho dic, em sembla terrible que Formentera
sigui l’única zona blanca que hi ha a Balears respecte de
l’extensió de les comunicacions; és inadmissible i per tant crec
que hi hem de fer feina tots, tant reclamant a les companyies...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, se li ha acabat el temps.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Acab, acab. ...tant reclamant a les companyies com també
la feina per part del Govern. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

II.17) Pregunta RGE núm. 2330/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a diàleg amb el col·lectiu de taxis.

EL SR. PRESIDENT:

Dissetena pregunta, RGE núm. 2330/17, relativa a diàleg
amb el col·lectiu de taxis, que formula el diputat Sr. Jaume
Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta, l’Última Hora divendres passat anunciava que el
conseller de Mobilitat Marc Pons havia anunciat a l’Associació
de taxis que a més de les noves rutes regulars d’autobús que
sortirien de l’aeroport per a ús dels turistes, també hi hauria

connexions des de Sant Joan amb els pobles d’interior i
costaners per així beneficiar els residents. Anar a una reunió
per dialogar i anuncies el que faràs, m’entendrà que no és un
diàleg gaire bé, perquè ja dius “lentejas”. 

L’altra qüestió és que mai no trobarà en El Pi i crec que fins
i tot en el mateix col·lectiu de taxistes que no estiguin a favor
d’un millor transport públic. Davant aquesta situació un
col·lectiu dels taxis que cobreix les mancances, arreu de l’Estat,
del servei públic que no arriba, els distints governs autonòmics,
com aquí, a la nit a partir de les 11 fins a les 2,30 que arriben
vols, ells ho fan, davant aquesta qüestió a veure si vostè ha
avaluat quin cost tendrà per a aquests autònoms, per a aquest
col·lectiu el fet que hi hagi aquestes connexions des de
l’aeroport, i sabent que demà em pens que se li manifestaran els
taxistes, nosaltres pensam que hauríem de saber si vostè
iniciarà un diàleg seriós amb els taxistes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Moltes gràcies, Sr. President, i enhorabona per aquesta
nova etapa que comença. 

Gràcies, Sr. Font. Evidentment el Govern, quan dialoga,
dialoga seriosament, rigorosament, i per arribar a acords, i a
més és una forma de fer política que crec que hem encetat en
aquesta legislatura i que s’està demostrant amb acords a
moltíssims de sectors de la nostra comunitat autònoma. 

Jo estic contenta que comparteixi amb el Govern de les Illes
Balears aquesta necessitat de millora del transport públic per
carretera, que és competència del Govern de les Illes Balears a
l’illa de Mallorca. Com bé explicava el conseller Marc Pons
estam en aquest moment en la diagnosi sobre el Pla insular de
transports, que està en exposició pública, i que per tant la
voluntat és acostar-nos a tot el que pensen els diferents sectors
que facin al·legacions a aquest pla insular de transport. 

Les concessions actuals, com vostè sap, caduquen l’any
2019 i és el moment que plantegem quin transport públic volem
durant els propers quinze anys, i això té una importància
cabdal, perquè el dret a la mobilitat és un dret de ciutadania, i
l’hauríem de garantir des del Govern de les Illes Balears i des
de totes les institucions, i com vostè sap el transport públic a
Mallorca i a les Illes Balears ha estat oblidat durant molts
d’anys. I tenim problemes: una xarxa excessivament radial, una
flota massa antiga, massa poques freqüències, falta de
comoditat, falta d’accessibilitat per a moltíssims de ciutadans
de les nostres illes, i entre ells un dels problemes que tenim és
la manca de connexió entre l’aeroport i les diferents zones de
Mallorca, tant per als treballadors de l’aeroport com per a
residents com per als turistes que ens visiten, i la idea és
començar aquest estiu i després les concessionàries quedarien
integrades a les noves concessions de l’any 2019.
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Sr. Font, el món del taxi forma part del servei públic de
transport de la nostra illa, i nosaltres som els primers interessats
a arribar acords i consensos. Jo des del primer moment estic
amb el conseller Marc Pons treballant per arribar a aquest
consens i a aquest diàleg. El conseller ha fet ja quatre reunions
amb el sector dels taxis; aquest divendres té una cinquena
reunió on farem una proposta detallada per la voluntat d’arribar
a aquest acord, però la voluntat d’arribar a aquest acord no pot
impedir el dret dels ciutadans a una millora de transport públic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Jaume
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, tenc poc temps; això
donaria per una interpel·lació. Jo no sé com els senyors de
Podemos, que tant volen que hi hagi un servei públic i que sigui
públic, estan tan d’acord amb aquestes concessions que vostès
donaran a final de l’any que ve. Nosaltres el que deim és que
aquest dret que vostè diu, que aquest dret que vostè diu, el
taxistes també el tenen; no tan sols el tenen, sinó que han
arribat allà on no arribàvem nosaltres. 

Nosaltres som dels que pensam, si planificam per d’aquí a
quinze anys, que el que hem de menester no són més autocars,
en tot cas són més trens, un transport més net. Tenim una
intermodal; necessitam una llançadora des de l’aeroport, i des
de l’aeroport a l’intermodal. I lògicament que fan falta no a
cinc zones turístiques, sinó a totes les zones turístiques, i allà
on no és turisme, més serveis d’autobús perquè realment hi
pugui anar. Però no només els turistes que arriben a Son Sant
Joan -hi ha molta gent de Mallorca que no va a Son Sant Joan-
sinó que la gent que ha d’anar a fer feina, que ha d’anar a
l’hospital, no partirà de Son Sant Joan. És a dir, si a les 11 del
vespre no queda cap autocar, quin servei públic feim, quan
sabem que els slots s’han ampliat fins a la 1,30, 2 de la
matinada? Aquestes qüestions és en el que veim que anam
precipitats. És vera, no hi ha doblers, necessitam que Madrid en
posi, això també ho tenc claríssim.

Una darrera qüestió. Jo a vegades pens que el diàleg
funciona quan els donen la raó. L’exemple va ser l’ecotaxa; li
vàrem dir com havia de fer el repartiment, com havia de ser el
nombre de percentatge de gent que hi havia. No els va anar bé,
enguany s’han equivocat; en això es tornen equivocar. O
cerquen primer un consens...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, se li ha acabat el temps.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

...o crec que hauran fet...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, vostè ens havia anunciat
que l’impost turístic seria un TIL al turisme, i tot el contrari, la
cosa va molt bé. Per tant tengui una mica de fe que aquest
govern demostra que amb el diàleg arriba a bons acords.

Som dels únics aeroports d’Espanya que només tenen
connexió amb la gran ciutat i no amb les altres urbs, que també
tenen dret els ciutadans, on viuen, de poder arribar a l’aeroport
de forma directa amb un transport públic. Els residents de Sa
Pobla tenen dret, igual que els d’Inca, igual que els de Son
Servera; això també és un dret a garantir; igual que els turistes,
igual que millorar, evidentment, la mobilitat. Fins i tot Eivissa
ho té...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, se li està acabant el temps.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Em sap greu. Bé, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.18) Pregunta RGE núm. 2345/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
iniciatives per promoure el canvi de model productiu.

EL SR. PRESIDENT:

Divuitena pregunta, RGE núm. 2345/17, relativa a
iniciatives per promoure el canvi de model productiu, que
formula la diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra.
Diputada Laura Camargo i Fernández.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, president; enhorabona i molts d’encerts.

Gràcies. Bon dia a tothom, bon dia, presidenta. Sé que
aquesta pregunta ja la hi he feta altres vegades. Llavors no cal
que digui que repetesc una mateixa pregunta perquè si la torn
a fer és perquè creiem que és molt important insistir en la
necessitat d’aprofitar aquesta situació de suposada recuperació
econòmica lligada a l’arribada massiva de turistes a les nostres
illes per fer més inversió per sortir del monocultiu turístic i
impulsar un canvi de model productiu.

Per què ho dic? Ho dic perquè saben que aquesta situació,
com vostè mateixa ha reconegut, és excepcional, és temporal,
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és deguda a la situació totalment conjuntural dels nostres
competidors directes, però aquesta situació acabarà, i tornarem
a una situació en la qual no rebrem tants de turistes i per tant no
tindrem aquesta situació de suposada recuperació econòmica.

Creiem que cal aprofitar aquesta situació per preparar el
futur; creiem que quan les coses no vagin tan de cara, ara el que
ens toca precisament és funcionar més com formigues i no tan
com cigales. Saben que el bum turístic, no només aquí sinó a la
resta de l’Estat, té dues cares molt diferents: d’una banda, la
cara més brillant, la de les grans xifres que mostren un
creixement de pernoctacions, d’arribada de turistes, places
hoteleres, lloguer de vacances, etc., etc.; però d’una altra banda
-ho hem sabut també per les dades de l’Agència Tributària-
tenim que els nostres treballadors i treballadores no s’estan
beneficiant de la mateixa manera d’aquest bum d’aquest
suposat èxit turístic, perquè no hi ha una ocupació més estable,
no ha apujat tant el nombre de contractes indefinits, i
l’ocupació és també... continua essent precària.

Llavors, en aquesta situació gairebé sabem que la meitat
dels assalariats de Balears cobren menys de 1.000 euros, i
també que un de cada cinc amb prou feines arriba a fi de mes.
Tot això ho lligam al model productiu que tenim. 

Llavors la pregunta està relacionada amb les iniciatives que
posa en marxa aquest govern per promoure el canvi gradual de
model productiu i garantir que les condicions de treball siguin
diferents dins l’àmbit del motor econòmic que és el sector
turístic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo. No li diré
que torna a fer aquesta pregunta perquè és un tema que és
fonamental, que és l’eix fonamental de treball d’aquest govern
i a més de l’acord signat amb vostès per fer possibles unes
polítiques diferents, i que és evident que el que necessitam és
la millora del nostre model productiu per poder tenir treball,
més quantitat de treball, i sobretot més qualitat en el treball que
podem oferir als nostres conciutadans i conciutadanes.

És vera que a les Illes Balears hem liderat la creació de
nous llocs de feina durant el 2016 i jo crec que anam per bon
camí, Sra. Camargo. I també és vera que la millora del model
productiu no és d’un dia per l’altre, sinó que hem de posar els
ciments per poder fer aquestes millores d’una forma constant
i transversal durant el llarg del temps.

Què ha fet aquest govern i que vostè coneix perfectament?
Nosaltres aplicam les polítiques per poder produir la
diversificació econòmica, l’aposta ferma per la innovació, per
la recerca i pel desenvolupament, per l’educació, per la
formació, per la qualificació dels nous... dels treballadors

nostres amb l’estratègia de formació professional entre
Educació i Treball, l’aposta pel comerç, l’aposta ara per la llei
d’indústria i essent conscients, com vostè deia, que el turisme
és el motor econòmic d’aquesta comunitat autònoma i que, per
tant, hem de millorar les condicions dels nostres treballadors i
treballadores en el món del turisme.

Què és fonamental per a nosaltres? Allargar la temporada
turística, perquè un treballador ha de poder treballar tot l’any,
i això és important perquè garanteix estabilitat laboral, perquè
té millors pensions, perquè té millors retribucions.

També, evidentment, millora dels establiments turístics, que
en això hi fa feina la Conselleria de Turisme, perquè millor
qualificació de l’establiment turístic, també millor sou i millors
condicions laborals tenen els nostres treballadors.

Som una comunitat estrella pel Pla de lluita contra la
precarietat laboral i crec que això també és al nostre haver i és
a la millora de les condicions laborals dels nostres treballadors
i treballadores. També amb l’Estratègia de salut laboral que
s’ha posat en marxa en aquesta legislatura entre la Conselleria
de Treball i la Conselleria de Salut, precisament, per fer front
a un dels problemes greus que tenim quant a la precarietat del
nostre món laboral.

I després té un govern que no mira cap a un altre costat, Sra.
Camargo. Jo, a la passada legislatura, record que, quan
s’anunciava un conveni col·lectiu, el president Bauzá ens deia
que això era de les parts privades. Bé, idò ara s’ha negociat el
conveni col·lectiu de comerç, on ha participat el conseller de
Treball i s’han aconseguit millores salarials importants per als
treballadors de comerç. Ara vendrà també el d’hostaleria i en
això també necessitarem el suport de tothom.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies. Sí, és cert que en comparació amb les mesures del
Partit Popular és clar que hi ha coses que s’han millorat, en el
tema del Pla contra l’explotació i la precarietat això és cert;
però nosaltres no diem que el que calgui fer sigui allargar més
la temporada, el que cal fer ara és repensar el nostre model
econòmic. I també cal tenir en compte que amb una inversió,
per exemple, major en I+D+I, tindríem, com la Sra. Cladera sap
també, un valor afegit molt més elevat, perquè les cotitzacions
serien més elevades. És a dir, el mateix model econòmic que es
troba lligat al turisme, que és precari, amb salaris baixos,
condueix a una situació en la qual ens trobam...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo, se li ha acabat el temps.
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... econòmicament també...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Sí, moltes gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Camargo. Jo
discrep, crec que cal allargar temporada turística, perquè cal
millorar les condicions laborals dels treballadors i
treballadores, cal que en treballin més i amb millors condicions,
però, evidentment, tot allò que he explicat al principi és
l’important, és la millora del nostre model econòmic i de la
productivitat, però que amb aquests segons és impossible poder
aprofundir molt més.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, presidenta.

II.19) Pregunta RGE núm. 2477/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acceptació dels 43 milions
d’euros de sobrecost de les dessaladores d’Eivissa i
Ciutadella.

Passam a la dinovena pregunta, RGE núm. 2477/17, relativa
a acceptació dels 43 milions d’euros de sobrecost de les
dessaladores d’Eivissa i Ciutadella, que formula la diputada
Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies i encerts, Sr. President. Hem aconseguit en uns
mesos el que el Partit Popular no va fer en quatre anys, el Partit
Popular acotava el cap davant Madrid i nosaltres defensam els
interessos de Balears, 43 milions d’euros, Sra. Armengol; és el
preu de la supèrbia d’un govern que una foto i un titular tot ho
valen.

Ningú no dubta de la necessitat de les dessaladores de
Ciutadella i Santa Eulària, de fet ha estat el Partit Popular qui
ho ha fet possible, però de veres és defensar els interessos de
les Balears assumir un sobrecost de 43 milions d’euros? Sabia
vostè que el conseller havia firmat aquest document?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, l’aigua és un dret bàsic
dels ciutadans, sí o no? I el nostre govern ha fet possible
intentar millorar tot el relacionat amb el cicle de l’aigua, fins i
tot l’impost del turisme sostenible l’hem dedicat a aquestes
infraestructures perquè ens hem trobat una sequera, i mai més
ben dit, en la gestió de l’anterior Govern del Partit Popular a les
Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

I amb les dessaladores, igual que amb tantes coses, haurem
de fer història i la història ve de l’innombrable Sr. Jaume
Matas, com a ministre de Medi Ambient. El ministeri havia de
fer les dessaladores de Ciutadella i Santa Eulàlia, les havia de
construir, les havia de connectar i les havia de donar a la
comunitat autònoma. Nosaltres ens havíem de comprometre a
comprar l’aigua dessalada a un preu determinat, i això és al que
es van comprometre les Illes Balears.

El ministeri va decidir fer una concessió a empreses, per un
pressupost de 12 més 14 milions d’euros per cada una de les
dessaladores. Decideixen fer unes modificacions, això suposa
un sobrecost de 12 milions d’euros. El ministeri, tot sol,
decideix que en lloc d’allargar la concessió i, per tant, que el
sobrecost el pagassin les concessionàries, decideix rescatar les
concessionàries.

I entram a l’època Company o a l’època Bauzá, com vostè
vulgui, perquè va ser exactament igual, hi ha sequera a Eivissa,
que no es declara, un greu perjudici per als ciutadans de l’illa
d’Eivissa, amb un sequera greu i amb una dessaladora
construïda des del 2011, que encara està tancada, -i això els
hauria de fer vergonya o almanco reflexionar una mica-, i el
desacord amb el Govern d’Espanya és tal que ni tan sols es
preocupen de recepcionar.

Nosaltres recepcionam les dessaladores, ens comprometem
a pagar la connexió, que no ens pertocava, i ara el ministeri, el
Govern del diàleg, Sra. Prohens, decideix que ens demana 43
milions d’euros, o sigui tot el cost de tot. Gratia et amore per
al ministeri. Vostè amb qui està, amb els ciutadans d’aquestes
illes o torna estar amb el cap acotat davant el Sr. Rajoy?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta.

Silenci, per favor!

Té la paraula la Sra. Prohens.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, qui no sabem amb
qui està és vostè, que cada setmana canvia.

Sra. Presidenta, jo l’entenc que estigui enfadada i amb
aquest conseller deu haver de fer un exercici de contenció cada
dia, però els documents els varen firmar vostès, ni el Sr. Matas,
ni el Sr. Bauzá, ni el Sr. Company, vostès.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I diu el document: “El ministerio se reserva el ejercicio de
los derechos que le puedan corresponder frente a la
administración de las Baleares, como consecuencia de los
costes y pagos que se han derivado de la resolución y
liquidación del contrato de concesión del proyecto y que han
sido exigidos por el concesionario.” I això ho varen firmar.
Reconeix o no la firma de la seva directora general, Sra.
Presidenta, la reconeix?

I ara ja pot fer potadetes i culpar qui vostè vulgui, però la
realitat és que els ciutadans haurem de pagar 43 milions d’euros
gràcies al seu conseller.

I a vostè no li queda altre remei que mirar cap a una altra
banda, perquè si prova de tocar-ho, la resta li tornaran muntar
un acte de suport, per recordar-li que aquest vostè no el pot ni
tocar.

Sra. Presidenta, això és seriós, no són problemes
informàtics ja, la incapacitat de gestionar d’aquest conseller ens
costa 43 milions d’euros. Els ciutadans de les Balears -ho
entén, Sra. Presidenta?- fins quan l’aguantarà?

Pensa prendre qualque precaució quan tornin firmar
qualque document? Perquè no és el primer, 120 milions d’euros
de carreteres no conveniats, aquests 43 milions de
dessaladores; els pisos de la SAREB que no van servir per a
res. És que vostès no saben el que firmen, Sra. Presidenta, i
això ho pagam tots.

O tal vegada sí ho saben i tal vegada el rescat ciutadà era el
rescat de les concessionàries, 43 milions de dessaladores, 54
milions per les autovies d’Eivissa o 20 milions pel túnel de
Sóller. Era això, Sra. Presidenta?

(Remor de veus)

Eren les concessionàries que venien a rescatar amb els
doblers de tots?

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Qui parla! Qui ens ha endeutat a les
arques públiques per lucrar-se el partit i alguns del partit!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per favor, Sra. Prohens! Per favor! I ara que Madrid vol fer
un negoci a costa dels ciutadans de les Illes Balears, Sra.
Prohens, vostè es posa al costat de Madrid. I és al·lucinant
això, és al·lucinant!

(Petita cridòria)

No ens reclamen cap sobrecost, hauria d’escoltar, ens
reclamen els 43 milions i que el Govern d’Espanya no hagi
posat un euro en unes infraestructures que hauria d’haver pagat
totes senceres.

(Remor de veus)

Aquesta és la realitat. Per tant, Sra. Prohens, jo esperava
una mica més de si volen ser un nou Partit Popular, però veig
que continuen exactament igual, a les ordres dels que
comanden a Madrid.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, presidenta.

III. Interpel·lació RGE núm. 22/17, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a normativa en policies locals.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia d’avui que
correspon al debat de la Interpel·lació RGE núm. 22/17,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la normativa
en policies locals.

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Olga
Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bienvenidos los representantes de la
Asociación de policías locales interinos de las Islas Baleares,
ASPIB...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi un momentet, Sra. Ballester. Guardin silenci, per
favor, a la cambra!

Senyores diputades i senyors diputats, guardin silenci, per
favor!

Té la paraula Sra. Olga.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados.
Consellera, desde Ciudadanos interpelamos al Govern, a usted,
por la situación crítica de inseguridad jurídica en la que se
encuentra el colectivo de policías locales interinos y que puede
desembocar en la pérdida de su trabajo, una situación que el
Govern pretende solventar con un decreto ley, aprobado esta
pasada semana, en febrero de 2017, donde se establece, para la
regulación de este colectivo, un procedimiento extraordinario
de acceso a las plantillas de las policías locales de las Illes
Balears. Un decreto ley, consellera, que, a nuestro entender,
hace aguas por muchos frentes, lleno de inconcreciones y que
convierte este proceso extraordinario de regulación en papel
mojado, generando incertidumbre y angustia en este colectivo,
que lleva más de once años soportando los vaivenes de los
diferentes gobiernos.

Como ya comentamos, hoy el 30% de la plantilla de la
policía local es interina, casi 600 agentes, i es interina no
porque así lo ha escogido el trabajador sino porque así lo ha
querido y lo ha exigido el legislador, desde la Ley de 2005, de
coordinación de policía local. Una legislación redactada por el
Partido Popular y consentida y continuada por los gobiernos
del pacte, creo que la Sra. Pilar Costa era consellera de Interior
con el Sr. Antich.

Una situación consentida también por los municipios
gobernados por uno u otro signo político, que no han
convocado plazas de funcionario de carrera durante muchos
años, porque ha primado el ahorro en costes frente a la
dignificación de las condiciones laborales y profesionales de
estos agentes. Recordemos que hasta principios de 2013, las
plazas interinas o temporales estaban subvencionadas por el
Govern en un 75%, mientras que el 25% restante del sueldo lo
pagaban los ayuntamientos. Un policía interino salía barato.

Así, entre una legislación de 2005, generadora de interinos,
y una administración que fomentaba la no creación de plazas
fijas, se ha precarizado el trabajo del agente inmerso en este
bucle perverso de difícil solución. Pero la cosa no acaba aquí,
a este colectivo se le han ido sumando más decisiones políticas
que han sido continuos despropósitos, como la Ley de 2013, de
coordinación de policía local, ahora en vigor, que supuso un
nuevo caprichoso cambio legislativo que modificó de nuevo el
acceso a las plazas fijas de policía, sin contemplar un período
de transición con la anterior normativa, perjudicando
gravemente a los agentes que se encontraban forjándose su
currículum para optar a una plaza de funcionario de carrera,
según las exigencias de la Ley de 2005. Todavía hoy siguen
reclamando, y con razón, esa regularización, ese período de
transición.

Hoy tenemos una compleja situación, un colectivo de
interinos que navega entre dos leyes, la Ley de 2005 y la de
2013. Y los despropósitos en la actuación política continúan
cuando en 2013 se modifica el artículo 92.3 de la Ley estatal
reguladora de las bases de régimen local, exponiendo que solo
los policías locales funcionarios de carrera pueden ejercer
funciones con carácter de autoridad pública. Y estamos a 2017,
cuatro años después, y no solo no se ha regularizado la
situación de estos agentes interinos, sino que,

inexplicablemente, en 2015, el Govern del Partido Popular,
mediante un decreto, desarrolla la figura del policía interino,
incluida en el artículo 41 de la nueva Ley de coordinación de
2013, algo inexplicable.

En fin, ante esta situación, de absoluta indefensión, donde
ningún gobierno tiene voluntad firme de acabar con esta
inseguridad jurídica y continua precariedad laboral, la
Asociación de Policías Interinos de Baleares, ASPIB, interpuso
un recurso contencioso el 2 de julio de 2015, ya estaban
ustedes en el Govern, solicitando al Tribunal Superior de
Justicia de Baleares que declarara la nulidad de los referentes
a los policías interinos del Decreto de 2015 y, por extensión el
artículo 41 de la Ley de 2013, por contravenir lo dispuesto en
la Ley estatal reguladora de las bases de régimen local, y
también se pide plantear ante el Tribunal Constitucional la
cuestión de inconstitucionalidad de los mismos.

Y ¿cuál fue la respuesta del nuevo gobierno, de ustedes, de
usted, consellera? ¿Respaldar al colectivo en su impugnación
al artículo 41 de la Ley del Partido Popular, para acabar por fin
con la precariedad laboral y la inseguridad jurídica? Pues no,
consellera, no, la respuesta de este govern fue presentar un
escrito, en enero de 2015, seis meses después, es decir,
habiéndolo meditado bien, de contestación y oposición a la
demanda de la asociación, donde se solicitaba que se dictara
sentencia desestimándose íntegramente el recurso contencioso-
administrativo interpuesto, y con expresa condena en costas a
la parte actora, es decir, a la Asociación de Policías Interinos,
y alegando, además, para su desestimación, entre otras cosas,
la falta de legitimación de la Asociación de Policías Interinos
para impugnar un reglamento, porque, según ustedes, no son
parte interesada, no le reporta a la asociación ni ventaja ni
beneficio y solo se produciría la supresión de la figura del
policía interino.

Consellera, ¿cómo se puede... cómo puede este govern
alegar que los policías interinos no están legitimados para
poner un contencioso a esta normativa, por no ser parte
interesada, cuando es justamente esta normativa la que les
mantiene en continua precariedad, además de una inseguridad
jurídica insoportable?

En fin, por el temor a la resolución del Tribunal Superior de
Justicia de Baleares, ustedes se han movilizado en la
elaboración de un decreto para la regulación del colectivo. Está
claro que, gracias al fallo del Tribunal Superior de Justicia de
Baleares, a favor de la Asociación de Policías Interinos, este
govern se ha puesto las pilas y ha hecho lo que se tenía que
haber hecho en 2013, cuando ocurrió la modificación de la ley
estatal, o bien ustedes, en mayo, nada más entrar en el Govern,
en 2015, ya que eran conocedores de esta problemática.

Así, desde Ciudadanos, hemos analizado el decreto ley del
Govern, y vemos que existen muchas lagunas en la redacción
que convierten este proceso extraordinario en papel mojado, no
solo por el decreto, sino también por toda la incertidumbre que
rodea el proceso de regulación que ni siquiera ustedes,
consellera, saben ni cómo ni cuándo se va a implementar.

Miren, ¿saben ustedes cuántas plazas necesita cada
municipio en su plantilla de policía local para un buen

 



3780 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 66 / 14 de febrer de 2017 

funcionamiento, teniendo en cuenta la coordinación entre los
municipios? ¿Saben ustedes cuántas de esas plazas necesarias
son hoy por hoy vacantes presupuestadas? ¿Tienen ustedes la
certeza de que los ayuntamientos van a convocar estas plazas
durante ese período extraordinario de tres años?

A estas preguntas, en la reunión que hicimos conjunta con
los grupos, nos dijeron que no habían hecho ese plan de estudio
con los municipios de la necesidad de policías.

Demasiadas incógnitas sin respuesta.

Y también me gustaría comentar, en el tiempo que me
queda, el gran escollo a esta regulación que supone el decreto
ley, que ya lo explicamos cuando no avalamos el decreto, por
lo que me imagino habrá tenido tiempo de estudiar. En primer
lugar, la disposición transitoria primera comenta el proceso
extraordinario de acceso a las plantillas y expone, como
requisito para convocar una plaza por el sistema extraordinario,
que esa plaza esté ocupada por personal funcionario interino.
Esta redacción plantea serias dudas sobre que el proceso
extraordinario sea efectivo para ofrecer las plazas vacantes
existentes.

En primer lugar, si la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Baleares se ratifica en el Constitucional, los
interinos tendrán que ser cesados, y ya no ocuparán estas
plazas, por lo tanto, los ayuntamientos que no han realizado las
convocatorias ya no podrán ofertar estas plazas por ese sistema
extraordinario debido a que no estarán ocupadas por
funcionarios interinos.

Otro problema que plantea esta redacción es el caso de los
interinos que obtengan una plaza en un municipio diferente al
que se encuentran ejerciendo y que en su municipio de origen
no hayan convocado plazas, en ese caso, al irse de interino a su
nuevo destino, el municipio de origen tampoco podrá convocar
esas plazas por el sistema extraordinario. 

Además, y muy importante, y muy grave, y creo que es una
de las cosas más abultadas en cuanto a plazas, esta redacción
también impide que en este proceso de regulación
extraordinario de tres años se puedan ofrecer todas las vacantes
provenientes de jubilaciones, recordemos que está elaborando
un real decreto sobre jubilación anticipada de policía local, que
será aprobado, presumiblemente, este año.

Y en cuanto a la disposición transitoria segunda, donde se
propone que los ayuntamientos podrán convocar nuevas bolsas
de interinos, de acuerdo con el Decreto de 2015, desde
Ciudadanos creemos que, si bien hoy por hoy la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Baleares no es firme, en el
caso de que sea ratificada por el Constitucional, esta
disposición quedaría sin efecto, tampoco tendríamos bolsas de
interinos.

En fin consellera, una regulación alargada en el tiempo, tres
años, inexplicable por la urgencia de la situación, un decreto
ley que hace aguas y es papel mojado por como está redactado,
ya que no se podrán ofertar muchas vacantes por el
impedimento del propio decreto. Unas necesidades municipales
en cuanto a plazas que se desconocen. Y unas plazas que no se

sabe ni cómo ni cuándo se van a ofertar, o si se van a poder
ofertar por lo de la tasa de reposición, todo incertidumbres,
todo inconcreciones. De nuevo el colectivo de agentes
soportando impotentes, decisiones políticas que les continúan
manteniendo en la cuerda floja. ¿Cómo piensa que se encuentra
el colectivo de policías locales interinos, consellera?

Muchas gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula la representant
del Govern la consellera Cladera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. Vicepresident. Volia aprofitar també per
saludar els policies interins que tenim presents a la cambra.

Sra. Diputada, el primer que li vull dir..., jo ara li debatré la
interpel·lació, però també m’agradaria que fes alguna proposa,
com solucionam aquesta complexa situació que ens hem trobat,
perquè no he sentit la proposta en totes les reunions que hem
tengut, o la reunió que hem tengut i ara tampoc aquí a la tribuna
no he sentit cap proposta.

Però bé, jo el que li vull dir i això sí s’ha de posar en valor,
és que aquest Govern està preocupat i ocupat en la situació que
s’ha trobat en relació al model de policia local i a la situació
dels interins que ens hem trobat en aquesta comunitat autònoma
en tema de policies locals. Veritablement hi ha un entre un 25-
30% de policies interins, aproximadament 600 interins damunt
un col·lectiu de 2.500 policies locals, per tant, és una taxa que
preocupa, igual que la resta de temporalitat que hi pugui haver
a la resta d’àmbits. Vull recordar que ahir vaig ser amb la
Secretària d’Estat de Funció Pública, precisament per tractar
aquests temes, en tots els àmbits de funció pública,
especialment educació i salut, àmbits prioritaris, però també el
tema de policies locals el vàrem tractar, arran de la darrera
sentència, arran de la situació que tenim, etc.

Però jo el que primer vull posar en valor és que el que fa el
Govern és combatre el tema d’interins canviant el model de
policia local, i això ho fem a través de la modificació de la Llei
4/2013, on, a partir de la vigència d’aquesta llei, bé, ja s’ha
iniciat el tràmit, ara està en exposició pública, per tant, jo esper
aportacions, també dels grups, però que el que pretén és acabar
amb la figura d’interí, el policia local ja no accedirà de forma
interina, sinó que ja accedirà com a funcionari de carrera. Per
tant, a mig termini hi ha una solució plantejada.

És veritat que ara tenim una situació complexa, derivada...
i vostè ho ha descrit molt bé, de tots aquests anys i de diferents
raons, una situació complexa i no desitjada. Un motiu vostè
l’ha explicat, els ajuntaments..., no només és culpa del
legislador, als ajuntaments també els ha anat bé tirar de
plantilles flexibles i augmentar policies en temporades
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turístiques, o en temporades de més feina. El legislador també
vull dir que l’any 2013 no va ser valent, perquè aquest
problema ja hi era, com bé vostè ha dit i no va ver res, ni l’any
2013 ni l’any 2015. També recordar el que ha passat des de
Madrid, la legislació de Madrid, el fet d’haver de complir Llei
d’estabilitat, taxes de reposició, no ha ajudat gens, perquè ha
impossibilitat que els ajuntaments poguessin treure places en
forma de funcionari de carrera, els ha posat moltes dificultats,
per tant, tampoc no ha ajudat.

I a més també vull dir que als policies ja els ha anat bé
aquesta situació en algun moment, es veuen atrapats en aquesta
situació, però en algun moment ja els ha beneficiat poder-se
moure a diferents ajuntaments, en funció d’interessos personals,
de localització, condicions econòmiques, etc. La veritat és que
tenim una situació complexa. 

Què hem fet davant això? Primer de tot, una solució a mig
termini que és canviar el model de policia local, a través de la
Llei de coordinació que ja he explicat, o explicaré, o tendrem
més ocasió de parlar-ne, que modifica el model de policia local
i ja pretén acabar amb la figura d’interí, o no generar-ne més.
És un nou paradigma, és un nou model que nosaltres defensam
i que també entenem que ha de canviar el model de policia
local, la forma de fer feina del policia, cap un model de policia
de més proximitat, allà on el policia faci feina de forma més
transversal en el tema de seguretat. Sí que és vera que ha de fer
complir ordenances, ha d’ordenar el trànsit, ha de mirar els
ciutadans d’una altra manera, els ha d’ajudar a ser millor
ciutadans. Tota aquesta feina que ha de fer el policia des d’una
altra manera i per això creiem que el nou model és que el
policia estigui arrelat al municipi, que tengui una vinculació
més forta amb el municipi a través de la contractació fixa,
sempre per damunt de l’interinatge.

Però clar, com solucionam aquest tema mentre no tenim el
model i a més arran de la darrera sentència que ha caigut, que
vostè ha comentat, la sentència 608/2016, de 30 de novembre,
mentre no tenguem una nova legislació i mentre no puguem
absorbir aquests interins amb les dificultats que ja he dit que hi
ha en la legislació actual, perquè recordem que mentre hi hagi
les taxes de reposició que té imposades el Govern d’Espanya a
les entitats locals, no és tan fàcil de solucionar per molta
voluntat que hi posem, tant el Govern autonòmic com el govern
local. Però jo aquí vull recordar que hi ha responsabilitat de
tres administracions: l’estatal, amb la legislació que permeti
contractar; l’autonòmica, des de la coordinació i modificant la
legislació autonòmica que estam fent, i també els ajuntaments
a l’hora de contractar policies fixos en lloc d’interins.

Per això amb el decret llei el que nosaltres hem fet, per una
banda, davant la sentència és donar seguretat jurídica al tema
de seguretat, perquè si no ens trobam amb una inseguretat
jurídica que dificulta, posa en perill el model de seguretat, o la
seguretat ciutadana dels nostres municipis, perquè si haguéssim
d’acomiadar aquests policies interins o no en podem contractar
davant les noves temporades turístiques, tendríem un veritable
problema de seguretat en els nostres ajuntaments. Per això en
el decret llei la filosofia ha estat aquesta, permetre que hi hagi
el policia interí mentre no canviï la resta de legislació. I per una
altra banda crea, estableix un procediment extraordinari que
dóna tres anys de termini perquè es pugui executar, per facilitar

la contractació fixa als ajuntaments, cosa que no s’ha fet fins
ara.

Per tant, jo crec que s’ha de posar en valor que creem
aquest procediment extraordinari que permetrà als ajuntaments,
evidentment els ajuntaments tenen una responsabilitat a partir
d’ara perquè l’han d’executar i l’han de posar en marxa, que no
necessàriament han d’esgotar els tres anys, però sí que tenim i
venim molt condicionats per la taxa de reposició que marca
l’Estat i per això també treballam, perquè, de forma immediata,
llevi la taxa de reposició i no tenguin aquesta limitació els
ajuntaments per poder contractar, de forma que aquest
procediment extraordinari en menys de tres anys ha de permetre
eixugar tots els interins que tenim en aquestes illes.

Jo crec que és un procediment excepcional que hem creat,
com bé sap va per concurs-oposició, quan normalment la
contractació fixa va per oposició. Aquí es va pel sistema
concurs-oposició, on es valoraran molt... seran molt importants
els mèrits d’haver treballat en el municipi i on el tema
d’oposició també es fa amb un sistema més lleuger, a fi que tota
aquesta plantilla de gent, tot aquest nombre d’interins que ara
treballen, puguin ser absorbits poc a poc pels ajuntaments.

Per tant, jo vull posar en valor aquest decret llei, no crec
que sigui paper banyat, ni faci aigües per tots els costats, si és
així, esper les seves propostes Sra. Diputada, perquè jo crec
que nosaltres l’hem estudiat molt bé, l’hem consensuat també
amb els sindicats, hem treballat amb ells sobre quina era la
fórmula adient i hem tengut l’acord i el suport dels sindicats a
l’hora de fer aquest decret llei. De la mateixa manera que ho
fem també a l’hora de canviar la Llei de coordinació i que
també ha fet tota una feina de reflexió i durant tot un any i
també l’hem pactada i l’estam pactant, o l’hem treballada i
consensuada amb tots els agents implicats, des d’ajuntaments,
policies, sindicats, etc.

Per tant, davant els dubtes que vostè em planteja, que ja va
plantejar en el debat del Decret llei, primer de tot jo li he de dir
que el Govern recorre en cassació la sentència 608/2016,
perquè creiem fermament al·legant l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, EBEP, l’article 10, les funcions que fa un funcionari de
carrera també les pot fer un funcionari interí, per tant, en base
a això nosaltres recorrem la sentència del Tribunal Superior de
Justícia. 

I en relació que a vostè li preocupi si la sentència arriba a
ser ferma, què passa amb aquests policies interins, jo li he de
dir el que diu l’article 73 de la Llei 29/98, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, que diu que si la
sentència fos ferma no anul·laria els actes administratius
fermes, abans que aquesta sentència tengués efectes generals.
Per tant, entenem que els interins contractats seguirien estant
contractats i els efectes dels seus actes administratius serien
vàlids. En aquest sentit, no ens preocupa que la sentència sigui
ferma. De totes maneres defensam i pensam que la sentència no
serà ferma perquè l’hem recorreguda en el Tribunal Suprem.

En relació a l’altre problema que a vostè li preocupa, què
passarà amb els procediments extraordinaris si a un ajuntament
queden places vacants i, per tant, no podrà tenir... funcionaris
interins en aquestes places no les podrà treure, bé, tot això és
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interpretable, això és una preocupació que pot existir, però que
nosaltres pensam que el procediment hi ha mecanismes per
assegurar que aquest procediment sigui emprat per tots els
ajuntaments. De fet, des de la Direcció General d’Emergències,
des del paper de coordinació que tenim, també farem una tasca
de seguiment d’això, d’assegurar que el resultat d’aquest
procediment sigui efectiu i, per tant, els ajuntaments contractin
en forma de funcionari de carrera tots els interins que... les
places que ara tenen ocupades per interins.

Però no oblidem que hi ha un tema molt important i que jo
esper que s’hi sumin, i és que el Govern d’Espanya modifiqui,
flexibilitzi les taxes de reposició i també l’aplicació de la Llei
d’estabilitat pressupostària, regles de despesa, que dificulten
que els ajuntaments puguin contractar places a un moment
donat.

Per tant, com he dit al principi, és responsabilitat de tots
poder fer, poder tirar això endavant. Sí vull defensar que aquest
govern creu fermament que s’ha d’acabar amb la figura de
l’interinatge, no és una cosa que es pugui fer d’avui per demà,
crec que el decret llei va en aquest sentit i és una bona mesura,
és una mesura valenta que s’ha atrevit a avançar en aquest
sentit mentre modificam també en un mig termini el model de
policia local, a través de la Llei de policies locals, que també
acabarà amb aquesta forma de... de contractar de forma
interina. 

Per tant, també li demanaria, Sra. Diputada, davant aquesta
situació i davant aquesta inseguretat jurídica que s’ha produït
està bé que defensem el col·lectiu dels interins i que nosaltres
també recollim les seves peticions i les seves inquietuds i
entenem la seva inquietud i el seu malestar l’entenem
perfectament, però també ens agradaria que... què hem de fer
davant aquesta situació d’inseguretat jurídica? Hem de
permetre que els ajuntaments es quedin sense policies locals o
que les funcions que fan els policies interins es deixin de fer?
Hem de crear un problema d’inseguretat jurídica als nostres
municipis?

Per tant, com a govern tenim l’obligació de donar garantia
a aquella seguretat jurídica perquè hi hagi seguretat ciutadana
i també, evidentment, defensam els interins afavorint la seva
contractació fixa amb els mecanismes que tenim i que la llei en
aquest moment ens permet. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cladera. Rèplica per part de l’autora de
la interpel·lació. Té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Consellera, mire, en cuanto al tiempo,
a nosotros sí que nos parece excesivo los tres años. Yo le
quiero recordar que ustedes han hecho un decreto ley, no un
proyecto de ley, un decreto ley en base a la urgencia del tema,
entonces, por lo tanto, no entendemos si es tan urgente por qué
ahora la regulación tiene que alargarse en el tiempo tres años.
Nosotros lo haríamos más acortado.

También ha comentado que sí que es verdad que reconocen,
porque ha dicho, en cuanto a la principal pega del decreto,
porque el decreto propone que solamente se podrán sacar las
plazas vacantes que estén ocupadas por policías interinos, usted
ha dicho que efectivamente, bueno, pues ya se verán, que se
han de poner los mecanismos pues para que estas plazas salgan
y se hará lo posible para hacer el seguimiento de que esto sea
así. Pues, ésta es una de las incertidumbres que origina el
decreto. ¿Qué mecanismos se van a poner para que todas estas
plazas que no van a estar cubiertas por policías interinos, y que
son vacantes presupuestadas, efectivamente salgan en
convocatoria pública estos años de la convocatoria
extraordinaria? Esto es el punto 1, ¿qué van a hacer ustedes?
¿Cómo se van a enterar que, efectivamente, van a salir a
convocatoria pública estas plazas?

Todas las plazas de los jubilados tampoco van estar con
policías interinos cubiertas, por lo tanto, tampoco van a salir
durante estos tres años. Otro conjunto de plazas que también
queda en el aire. 

Después también ha dicho usted que esperan que los
municipios, que esperan que los municipios durante estos tres
años convoquen este proceso extraordinario. Es que la palabra
esperar queda muy en el aire, se necesita concreción; es decir,
una coordinación de la conselleria a través del EBAP con los
municipios, donde quede explícita una convocatoria, una
temporalidad de todos los municipios. Yo creo que la
coordinación en una situación tan grave es muy importante.

Después también usted ha comentado que es cierto lo de la
tasa de reposición. A mi también me gustaría comentarle que
del 2005 al 2013, donde hubo también ahí un govern del pacte,
no existía la Ley Montoro, que se aprobó en el 2013, tenemos
ahí muchos años donde se podrían haber hecho estas plazas. Y
ustedes tienen que convencer, están en el Govern, ustedes son
los que tienen que convencer a la Secretaria de Estado de
Función Pública, Elena Collado, para que la tasa de reposición,
dentro de la administración local, explicarle que es referente a
las fuerzas de seguridad, que es un ajuste necesario. Por lo
tanto, son ustedes los que tienen que convencer de la necesidad
de cubrir todas estas plazas vacantes que quedan en Baleares,
porque no van a poder ser cubiertas por policías interinos ya
que cuando sea firme la sentencia esta sentencia los cesará.

Por último, comentar que usted ha dicho que el decreto lo
que hace es preservar al policía interino que está en una plaza,
ocupando una plaza, hasta que la sentencia sea firme, pero las
bolsas de interinos, esos interinos que están en las bolsas, no se
van a poder crear, no se van a poder crear bolsas de interinos
si la sentencia es firme. És decir, a medida que se vayan yendo
los interinos de sus plazas, estas plazas quedarán vacantes y no
se van a poder ofertar por convocatoria pública.

Nosotros en la moción les plantearemos una serie de
iniciativas que espero que vean razonables para mejorar el
acceso de todo el colectivo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula la consellera Cladera. 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 66 / 14 de febrer de 2017 3783

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo esper aquestes
iniciatives i aquestes propostes i esper que també tenguin
solvència jurídica i legal per poder-se fer, perquè els desitjos a
vegades no es poden complir depenent de les condicions legals
que tenim.

Però, també l’animaria a fer iniciatives parlamentàries per
combatre les limitacions que tenim amb les taxes de reposició
i amb la Llei d’estabilitat tan dura que s’aplica als ajuntaments
o la regla de la despesa, etc. Crec que també com a diputada
pot fer aquestes iniciatives i ajudaria als ajuntaments, ajudaria
a l’administració i en aquest cas també a la contractació de
policies, perquè li puc assegurar que això és un problema
important que en aquest moment està damunt la taula, al marge
del que puguem fer a nivell autonòmic. Crec que és el més
important que hi ha en aquest moment per estabilitzar plantilles
i per donar ocupació fixa a totes les administracions.

Per tant, la convidaria que no només ho deixi fer al Govern,
perquè jo crec que aquí precisament tots tenim una
responsabilitat i tots hem de sumar en aquest sentit i no restar. 

Vostè em deia que tres anys és molt, bé, tres anys és un
termini màxim, si abans ho podem aconseguir perquè la taxa de
reposició precisament es flexibilitza i es modifica, evidentment
això se solucionarà abans. Precisament, nosaltres la Llei de
coordinació que modificam confiam que estigui també abans de
tres anys i també poder ajudar a contribuir com més aviat
millor al canvi de model en aquest sentit.

Però l’important, com li he dit, aquí és un tema, jo ho he dit
i ho diré sempre, hi ha responsabilitat de tots, no només hi ha
del govern autonòmic. Ara fem aquest decret llei, crec que hem
complit amb la nostra responsabilitat, també hi ha la part de
l’Estat en temes de legislació, de la reposició, com ja he
comentat, i tema dels ajuntaments també, han de fer la relació
de llocs de feina, han de convocar places, han de fer també una
sèrie de passes, tenen una responsabilitat que aquí també els
sindicats han de vigilar i han de procurar que es faci. 

Nosaltres, evidentment, des de la nostra... el Govern des de
la feina, des del paper de coordinació pot vigilar, pot coordinar
i hi estarà a sobre. Crec que s’hauria de donar un vot de
confiança al Govern perquè aquest decret llei amb aquest
procediment extraordinari s’apliqui i pugui absorbir el màxim
nombre de funcionaris interins i així ho va fer la setmanada
passada, per exemple, l’associació d’interins, que jo em vaig
reunir amb ells, que davant aquestes inquietuds i aquesta
inseguretat que tenen o aquesta inquietud bàsicament sobre
aquest tema, sobre aquest malestar que jo entenc que genera
tants d’anys d’interinatge, va donar un vot de confiança al
Govern perquè aquest decret llei i aquest procediment
extraordinari s’apliqui i vagi a bon terme. 

Per tant, donem un vot de confiança en el sentit de veure en
el nostre paper de coordinació des de la Direcció General
d’Interior com incidim que els ajuntaments facin aquest paper,
com mitjançam amb Delegació de Govern també, important el

paper de Delegació del Govern a l’hora de treure les ofertes
públiques, que no les impugni, que ajudi els ajuntaments que
puguin convocar places perquè tot això, cada vegada que un
ajuntament convoca places si no ho fa estrictament bé
Delegació de Govern és molt dur i, per tant, també crec que ha
de col·laborar, és un altre agent important en tot això.

Per tant, donin-li una oportunitat, aquest decret llei és el que
podíem fer des de la nostra responsabilitat, crec que s’ha de
posar en valor i el que hem de fer és deixar que actuï, encara no
hem començat pràcticament a poder fer..., a treure aquests
procediments, però, hi insistesc molt, s’ha de canviar la taxa de
reposició perquè si no els ajuntaments tendran dificultats per
poder dur a temps..., en tres anys fins i tot no bastarà per poder
dur a terme aquest procediment.

Quina altra solució proposen que sigui legal? Jo esper
aquestes propostes, perquè nosaltres li hem donat moltes voltes
i els serveis jurídics li puc assegurar que s’hi han dedicat, tant
des d’Advocacia com des de la Direcció General d’Interior, de
Funció Pública ens hem dedicat a trobar una solució i l’hem
explicada als sindicats i ha estat la més òptima davant la
situació que tenim.

Jo... per tancar ja, vull posar en valor que el Govern crec
que de forma valenta està abordant el problema, és un problema
important, no desitjable per suposat, però que no es pot
solucionar d’avui per demà i que evidentment el decret llei és
una mesura important en aquest sentit que pretén avançar en tot
això i crec que ara el que se li ha de fer és donar l’oportunitat
perquè treballi aquest procediment extraordinari i tots aplicar
la nostra responsabilitat i fer feina en aquest sentit perquè els
interins realment minvin i canviem el model policial cap una
major estabilitat dels policies, que crec que això evidentment
ha de donar una major qualitat al servei de seguretat ciutadana.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cladera. 

IV. Moció RGE núm. 2287/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació transversal de la
Llei d’igualtat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 15519/16.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 2287/17, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació transversal de
la Llei d’igualtat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 15519/16.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, per defensar-la
té deu minuts, Sra. Sandra Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, hace dos semanas tuvimos la oportunidad
de interpelar a la consellera para que nos explicase cómo iba a
ser la aplicación en este caso transversal de la Ley de igualdad

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702287
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615519
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615519
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entre mujeres y hombres de las Islas Baleares, que aprobamos
todos aquí en pleno en julio del año pasado.

La verdad es que hay que decir que no obtuvimos
demasiada información. Nosotros preguntamos a la consellera
una serie de cuestiones bastante concretas, cuestiones que no
solamente afectaban a su área, sino que afectaban a otras áreas,
ya que la ley es una ley transversal, que afectaba tanto a
diferentes administraciones como a áreas del Gobierno,
Servicios Sociales, la propia Conselleria de Presidencia,
Educación, Sanidad, Cultura, Deportes, etc.

Una de las cuestiones que preguntamos era conocer qué
presupuesto tenía cada conselleria para poder aplicar esta ley,
no conseguimos esta información, la consellera nos remitió al
Plan de medidas contra las violencias machistas que se había
aprobado 2017-2020, pero aquí lo único que encontramos -
como ya le dijimos- son una serie de medidas estratégicas
cuantificadas de forma general, que no responden todas y cada
una de ellas a lo que esta ley comprende y, evidentemente,
seguimos sin tener esta información.

Tampoco nos supo contestar a cómo, cuándo y con qué
presupuesto se ponían en marcha determinadas actuaciones o
iniciativas a las que obliga la ley, por ejemplo una de las
cuestiones más importantes es la red asistencial que establece
esta ley, no solamente en cuanto a las ratios de tener un centro
de atención y asistencia social por cada 100.000 habitantes por
ejemplo, o una plaza de acogida por cada 3.500 mujeres, sino
también que evidentemente esta ley obliga a tener una serie de
servicios de personal para poder dar atención a todas estas
mujeres y también a sus hijos, una gran cantidad de
profesionales de diferentes ámbitos y evidentemente esto
requiere una planificación para ponerlo en marcha.

Tampoco se nos contestó cuándo estarán o si ya estaban en
marcha las unidades administrativas de igualdad en cada
conselleria, como así recoge la ley, o si se habían nombrado
también los responsables o si se habían designado unidades de
igualdad en las diferentes administraciones como los consells
y ayuntamientos.

Tampoco sabemos si se ha hecho o cuándo se iba a hacer
algo que consideramos muy importante, que es un diagnóstico
para conocer el grado de formación que tienen los trabajadores
de la comunidad autónoma respecto a la violencia de género,
lo consideramos muy importante, porque a partir de aquí se
deberán planificar y se deberán orientar los planes de
formación en cada una de las áreas, tampoco tuvimos
información.

Tampoco sabemos cuándo se van a aplicar o cómo se van
a aplicar los protocolos interinstitucionales, si se van a poner en
marcha las ayudas de emprendimiento femenino, si por ejemplo
se va a hacer algún tipo de iniciativa en materia de deportes, en
materia de cultura, etc.

Y nuestra preocupación evidentemente es cuál es la
planificación para hacer efectiva esta ley. En este parlamento
y con una ponencia que duró muchas sesiones debatimos largo
y tendido una ley que conseguimos aprobar con gran consenso,
pero es una ley muy ambiciosa, una ley evidentemente que

requiere un desarrollo tanto normativo, que en algunas
cuestiones sí que la propia ley establece plazos máximos, que
no quiere decir que haya que agotarlos, pero también requiere
una planificación para poder desarrollar todas las obligaciones
legales que nosotros mismos nos hemos dado, ¿no?

Y en este sentido, lamento decirle, Sra. Consellera, que el
Plan de medidas contra las violencias machistas, a las que usted
remitía una y otra vez, no cumple con lo que sería la aplicación
efectiva de la ley, algunas de las iniciativas que aquí se recogen
sí que coinciden con las que la ley menciona, pero
evidentemente no todas ellas y además en el citado plan, como
he dicho anteriormente, hay un presupuesto general por líneas
estratégicas, pero sin poner ni el presupuesto concreto para
cada una de las actuaciones, ni siquiera el período en el que se
va a hacer de forma concreta, solamente 2017 y 2020.

Y es en este sentido que nosotros presentamos una moción
que consta de dos puntos, creo que dos puntos bastante
sencillos. El primero de ellos habla que el Parlamento de les
Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a concretar, en
el plazo de seis meses, el calendario y el presupuesto
específicos para la puesta en marcha de las infraestructuras,
servicios y actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la
Ley de igualdad.

Me gustaría explicar este punto más concretamente,
especialmente por las enmiendas que se han presentado, que
espero que en una de ellas podamos llegar a un acuerdo y poder
aprobarlo, en este caso, pues con un amplio consenso, este
punto. Nosotros consideramos que si hemos conseguido un
amplio consenso, como decía, en la aprobación de esta ley es
para que esta ley perdure. Si todos estamos de acuerdo que ésta
es una ley ambiciosa y que seguramente su aplicación total no
se podrá poner en marcha en lo que queda de legislatura,
porque quedan dos años aproximadamente, dos años y poco, y
que evidentemente la aplicación total de esta ley seguramente
tendrá que comprender tanto esta legislatura como la siguiente
legislatura, lo que pedíamos en esta propuesta es que, en el
plazo de seis meses, -y podemos ampliar el plazo si así lo
consideran los otros grupos para llegar a una acuerdo- se pueda
hacer un planning, una planificación de cuál va a ser la
aplicación de todas las iniciativas, algunas de ellas no requerían
presupuesto porque no costará nada a la administración, pero
saber cuándo se va a hacer, qué agentes van a estar implicados.

Otras por ejemplo si se hace un estudio demográfico y se
decide que, por ejemplo, tenemos que construir otro centro de
acogida o más centros de acogida o tenemos que poner en
marcha determinados servicios, y eso requiere empezar a
construir infraestructuras o habilitar las ya existentes, pues es
muy posible que no se pueda hacer en estos dos años, pero
hagan una planificación más allá, no seamos cortoplacistas, no
nos quedemos en lo que vayan a hacer en esta legislatura,
porque es una ley que se deberá aplicar seguramente, su
aplicación, en tres, cuatro o cinco años.

Nosotros lo que les pedimos es que hagan esa planificación,
que cuenten evidentemente con los grupos de la oposición, yo
no puedo hablar por Ciudadanos y por El Pi, sí por el Partido
Popular, pero estoy convencida de que por la actitud que han
tenido ellos siempre en estas materias también estarán
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dispuestos a llegar a un consenso para determinar cuál tiene
que ser la planificación y que ésta, pasada esta legislatura, el
partido que gobierne o los partidos que puedan gobernar la
siguiente legislatura, evidentemente ya tengan esta ruta
totalmente definida y pueda ser más fácil poder aplicar esta ley.

Ésta es la intención de nuestra propuesta, como digo
estamos abiertos a ampliar el plazo porque sabemos que se
están estudiando las transferencias a los consells insulares de
determinadas materias, y esto evidentemente puede dificultar
hacer una planificación, pero hemos aprobado una ley, esta ley
tiene que cumplirse. Si consideran que el plazo en lugar de seis
meses tiene que ser de un año para sentarse con los consells,
con el resto de administraciones y planificar no tenemos ningún
problema, pero queremos que evidentemente se pueda
planificar el cumplimiento de esta ley.

Y un segundo punto, más general, que es el que el
Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a dar una mayor visibilidad y difusión a todas las
actuaciones e iniciativas relativas al fomento de la igualdad
entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia
machista.

Creemos que es común en las administraciones públicas
tanto en su gobierno como en gobiernos anteriores y en todas
las administraciones que se suelen poner en marcha iniciativas
que pueden tener gran acogida en su momento, pero que van
decayendo tal vez con el paso del tiempo. 

También en general las administraciones no están al día, no
estamos al día de todos los beneficios que nos pueden dar, por
ejemplo, las nuevas tecnologías, la sociedad de la información,
internet, i creemos que evidentemente esta es una vía muy
importante para poder llegar a la ciudadanía. Es cierto que no
toda la ciudadanía o determinado... porcentaje de población,
sobre todo más mayor, tal vez no tenga acceso a estas nuevas
tecnologías, pero la gran mayoría de los ciudadanos sí que lo
tienen. 

Utilicemos esas herramientas, hagamos accesibles todas las
iniciativas que tengamos. Por ejemplo, si hablamos del pacto
contra la violencia de género, que se presentó el pacto de
Reacciona, que se presentó hace relativamente poco,
consideramos que fue una iniciativa muy positiva. Desde el
Partido Popular colaboramos también en poder aportar nuestro
granito de arena, y uno de estos granitos evidentemente era
pedirles que diesen a este pacto una mayor difusión, pero nos
encontramos por ejemplo que para acceder a la página web
para poder adherirse, o conoces la web o si no desde la web
misma de la CAIB es muy difícil encontrar esta dirección para
que la gente pueda obtener información. Cosas como esta
pueden parecer tal vez una tontería, pero es algo muy
importante; si la gente no conoce las iniciativas es como si no
existiesen, y por eso lo que les pedimos es hacer un mayor
esfuerzo de visibilidad y también, evidentemente, utilizar todas
las herramientas que tenemos a nuestro alcance a día de hoy
para dar una mayor difusión y que todas las personas puedan
conocer las iniciativas que se ponen en marcha, especialmente
respecto a una cuestión tan importante como esta.

Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sandra Fernández. Intervencions per
defensar les esmenes presentades. Pel Grup Parlamentari
Socialista, per defensar l’esmena RGE núm. 2484/17, té la
paraula la Sra. Silvia Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President, i bona feina i molts d’encerts. 

Una de les senyes d’identitat d’aquesta legislatura és el
compromís feminista, amb fites com que per primera vegada en
la història democràtica de les nostres illes s’hagi trencat el
sostre de vidre i tenguem una dona presidenta o s’hagi
conformat un govern paritari. Però una fita que va ser molt
consensuada i que durant aquests mesos d’estiu ens va tenir, a
tots els grups parlamentaris, debatent moltes hores jo crec que
amb un resultat molt òptim va ser l’aprovació de la Llei
d’igualtat que marca el full de ruta de les polítiques públiques
per acabar les discriminacions que encara romanen als diferents
àmbits de la vida. 

Crec honestament que des d’aquest mes de juliol que es va
aprovar la llei el Govern des del minut 1 està fent una intensa
feina per donar compliment als objectius marcats; està
demostrant amb aquesta activitat el seu compromís amb la
igualtat d’oportunitats. A diferència d’altres moments, on
s’aprovaven plans però després no hi havia cap compromís
d’inversions ni pressupostaris, aquest govern d’esquerres està
plasmant el seu compromís en els pressupostos amb la igualtat
entre dones i homes. És destacable que els pressupostos
d’enguany hagin tengut una pujada del 18% a l’Institut Balear
de la Dona, a més de les diferents partides reservades a les
diferents conselleries.

Des del Grup Socialista volem reconèixer el gran esforç
impulsor de la Conselleria de Presidència, de la qual penja per
primera vegada l’Institut Balear de la Dona, a efectes
d’implementar molt millor la transversalitat a les conselleries
i de crear dinàmiques positives que esperem que tinguin un
llarg recorregut i que es tradueixin en una millora assistencial
i en la qualitat de la vida de les dones, que és del que es tracta.
La consellera Pilar Costa a la seva compareixença l’altre dia
explicava com s’està treballant des de les diferents àrees per
impulsar aquesta transversalitat: formant el personal de
l’administració per conèixer les lleis d’igualtat, formant-lo en
perspectiva de gènere; en els informes d’impacte de gènere; en
els pressupostos, que a partir de l’any que ve per primera
vegada aquesta comunitat tendrà els seus pressupostos amb la
perspectiva de gènere aplicada, cosa que per exemple
Andalusia ja du una dècada de trajectòria; cursos en publicitat
i llenguatge no sexista, a més de tota la formació que s’està fent
de manera específica a la policia, que és una gran aliada en la
lluita contra la violència de gènere.

La coeducació a les diferents etapes educatives és la base
per educar en la cultura de la igualtat, el respecte a la diversitat
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i la prevenció de conflictes. Valoram molt positivament tots els
cursos que s’han fet enguany i la planificació que ja s’està fent
per al proper pla estratègic de formació. 

Alguns elements importants de la llei, com poden ser
l’Observatori d’igualtat, que permetrà analitzar, crear
indicadors, contrastar, sobretot donar a conèixer la informació,
estan en una fase molt avançada, igual que la Comissió
d’Igualtat, que és el marc de la participació interinstitucional.
Tot d’una que s’acabin els tràmits administratius de l’exposició
pública es posaran en marxa. Per tant aquests elements de la
llei que són importants avancen a bon ritme. 

Probablement on s’hagin destinat més recursos i visibilitat
a un dels objectius de la llei sigui el pacte social contra les
violències masclistes. No crec que hi hagi cap objectiu general
ni específic ni línia concreta d’aquesta llei, Sra. Fernández, que
estigui fora del marc de la Llei d’igualtat, i a més, a la llum de
les xifres de les dones assassinades al nostre país, vivim una
situació d’emergència social i per tant crec que és un encert que
s’hagi posat el focus envers aquest problema, que és de primera
magnitud. En aquest pacte s’han involucrat deu conselleries,
són 6 línies estratègiques, 23 objectius, 135 mesures i un
pressupost de 13,6 milions d’euros d’aquí a 2020, i estam
parlant de molts de recursos per promoure la igualtat entre la
joventut i la infància, avançar cap a una cultura més igualitària,
temps lliure i esport, accés i entorn de treball lliures de
violències masclistes, atenció integral a dones que pateixen o
han patit violència i a les seves filles i fills, així com els espais
de participació.

El més positiu d’aquest pacte crec que és també l’adhesió
ciutadana i de les entitats, i pensam que és encertada la seva
proposta de continuar amb la flama viva d’aquest pacte de
manera que cada mes es puguin fer accions i això sigui una
cosa constant, que tant les entitats com els ciutadans s’hi
puguin anar adherint i coneixent, i que tota la societat estigui
implicada en la lluita contra la violència de gènere. 

Altres potes fonamentals per garantir la igualtat són la
sanitària, la social i la laboral, i també s’està fent molta feina en
aquest aspecte. A més de la formació específica dels
professionals sanitaris, està a punt a revisar-se el protocol sobre
violència de gènere. En l’àmbit de la inserció laboral s’estan
millorant, o s’han millorat, millor dit, els itineraris a les dones
víctimes de violència de gènere a través del SOIB, i crec que
també una fita que hem de veure quina evolució té i quin
recorregut, i sobretot quin impacte, són les clàusules socials
que s’han impulsat, algunes d’elles amb perspectiva de gènere,
per fomentar i tenir com un mèrit el fet que les empreses no
obligades per llei contemplin els seus plans d’igualtat, però
també que aquelles empreses vagin més enllà i tenguin algunes
mesures a favor de la conciliació de les persones. Pensam que
és una aposta nova i segur que tendrà bons resultats.

Respecte dels recursos assistencials per a les dones, que
estan clarament delimitats a la llei -cal recordar que en aquests
moments cada illa disposa del seu centre d’atenció integral, i en
el cas de Mallorca en trobam dos, un que és el mateix Institut
Balear de la Dona i, l’altre, l’Ajuntament de Palma-, del que es
tracta és d’anar descentralitzant. Vull posar també en valor que
el servei d’assistència psicològica a la part forana s’ha doblat;

als espais Dones d’Inca i Manacor ja s’estan duent a terme
aquestes assistències psicològiques gràcies a l’aportació de
l’IBD, assistència psicològica i jurídica. També amb
l’acompanyament de l’IBD s’han posat en marxa taules
professionals on intervenen els ajuntaments, Delegació de
Govern, cossos i forces de seguretat, policia local, serveis
sanitaris, educatius, socials..., taules contra la violència de
gènere que intervenen a Inca, Pollença, Felanitx i Eivissa amb
el consell insular, i també nosaltres destacam la posada en
marxa de dues oficines d’ajuda a víctimes del delicte, que
recordem, Sra. Fernández, que vostès les varen tancar la
passada legislatura; a més s’ha traslladat al ministeri la voluntat
d’ampliar aquesta xarxa d’oficines d’atenció a les víctimes dels
delictes creant-ne de noves i reforçant amb més mitjans humans
i materials les ja existents.

Pensam que aquesta moció que vostès han presentat permet
visibilitzar la feina que s’està impulsant, la feina que s’està
duent a terme, encara que també queden molts elements, però
avança a bon ritme. Entenc que vostès com a oposició frisin i
vulguin que s’avancin algunes qüestions de la llei, com poden
ser els protocols interinstitucionals o les directrius d’impacte de
gènere, però en qualsevol cas encara estam en el marge de
compliment de desenvolupament reglamentari.

No hagués sobrat, i això li dic sense acritud, Sra.
Fernández, que aquestes ganes de fer polítiques d’igualtat les
haguessin tengut quan governaven i no només ara, que són a
l’oposició, la societat i, en concret, les dones recorden
perfectament les seves retallades, les seves polítiques
d’"austericidi", quines varen ser les seves prioritats en 0-3 anys,
deixant la partida a zero el 2015, a més de tota l’ofensiva
neoconservadora en l’àmbit dels drets sexuals i reproductius. I
com el Govern d’Espanya, el Sr. Mariano Rajoy, ha retallat
dràsticament les polítiques destinades a prevenció de la
violència de gènere i a promoció de la igualtat, a més de la
reforma del món local que ha deixat desprotegides les víctimes
i fent que les institucions més properes i que més es poden
implicar en la lluita contra la violència de gènere i en donar una
mà a les persones que ho necessiten, deixin de tenir les
competències en matèria d’igualtat.

Jo desitjaria també, senyors i senyores diputades del Partit
Popular, que instassin el Govern d’Espanya a dotar de suficient
pressupost aquestes polítiques d’igualtat.

En qualsevol cas, benvingut el canvi de criteri, i si és per
reclamar el compliment de la llei el Grup Socialista serem aquí
al costat.

Per acabar, vàrem presentar una esmena per concretar “en
el termini de sis mesos” les diferents qüestions que vostès han
plantejat i és vera que nosaltres acotàvem “en el marc d’aquesta
legislatura”, pensam que la contraproposta que ha fet és
correcta, és oportuna, m’han convençut els seus arguments,
crec que hem de mirar més enllà d’una única legislatura i per
tant val la pena dissenyar, programar, fer calendari i
pressupostar bé les diferents infraestructures, els serveis i
centres que igual s’han d’impulsar o s’han de redefinir, però en
aquesta legislatura i més enllà, perquè, com vostè mateixa ha
dit, aquesta és una llei molt ambiciosa en moltes qüestions que
cal començar a articular bé.
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I ja he comentat la segona proposta de les campanyes i
d’altres, pensam que aquesta flama s’ha de mantenir viva, que
hem d’implicar el màxim nombre de persones i agents socials
i, per tant, també donaríem suport a la seva segona proposta.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, per defensar les esmenes RGE núm. 2484/17,
2486/17 i 2487/17, té la paraula la Sra. Marta Maicas, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President, bon dia. Bé, tal i com va dir la
consellera Pilar Costa, a la seva intervenció, relativa a la
interpel·lació d’aquesta moció, l’aprovació de la llei va ser la
primera passa cap a la igualtat d’una societat compromesa amb
els drets socials, partint de la base que, malgrat tots els esforços
i els avanços que s’han fet en els darrers anys només es podran
atacar les desigualtats d’una manera transversal, primer dins la
nostra administració, per a després estendre-la a tota la nostra
societat.

M’agradaria fer una aturada i contemplar aquesta frase dins
la nostra societat. L’acció que des de les administracions es fa
amb aquesta llei és un exemple de la societat que volem, hem
de ser conscients que la conscienciació sobre la necessitat de la
igualtat de gènere és primordial per tal d’acabar amb la xacra
del masclisme i la seva conseqüència més terrible, que és la
violència masclista.

Podem ha demostrat la incompatibilitat entre les polítiques
d’igualtat i les polítiques neoliberals amb el dèficit de
democràcia, la dependència econòmica, l’exclusió laboral, les
retallades, la corrupció i la insuficient condició de ciutadania.
La dependència econòmica de les dones és una condició
especialment difícil per abordar la sortida de les situacions de
violència i més encara quan només amb la denúncia tenen accés
a les ajudes.

Amb aquest enfocament d’arrel s’han d’explicar les nostres
propostes, hem de fer de la cura una tasca de corresponsabilitat
social i apostar pels serveis públics, escoles infantils,
residències, llei de dependència, i per la responsabilitat dels
homes, permisos de paternitat intransferibles.

Plantejar propostes més ambicioses, com és la garantia
d’habitació, reproducció assistida o una major importància de
l’economia de les cures són propostes que han de ser
considerades com a part fonamental de la nostra aposta per una
major igualtat social.

Les polítiques d’austeritat són polítiques contra les dones i
la sortida passa per la rearticulació de les prioritats.

Hem presentat diverses esmenes, a més de la presentada
conjuntament amb el PSIB, MÉS per Menorca i Gent per

Formentera, altres dues esmenes d’addició que fan referència
a la transversalitat que exerceixen altres lleis sobre la igualtat
de gènere, em referesc a la Llei Orgànica 11/2015, de 21 de
setembre, de reforma de la Llei de l’avortament, per reforçar la
protecció de les menors la qual no respon a una necessitat
social i porta a les joves de 16 i 17 anys en situació de
vulnerabilitat social i econòmica a un avortament clandestí; una
llei que suposa un retrocés i un atac als drets de les dones que
no responen a cap demanda ciutadana, i que va ser aprovada
amb l’oposició de set grups parlamentaris. Per tot això,
demanem la seva derogació.

L’altra esmena també fa referència a una llei transversal de
la qual depèn o fa dependre el dia a dia de qualsevol persona,
aquella que ha fet precària les nostres vides, les vides d’un país
amb salaris precaris, empitjorant les possibilitats d’accés a
l’habitatge, l’emancipació, la independència, la salut familiar,
la por; atorgant llicència al desemparament, a la violència
masclista, és la Llei de la reforma laboral. Per això demanem
la seva derogació.

Aquesta llei, que no ha fet més que impedir la
independència de les dones, una situació que s’agreuja en
matèria d’ocupació amb la política de retallades que es realitza
en el nostre país, en el marc d’una política regressiva en termes
econòmics que, de no modificar-se, ens condueix en línia recta
i descendent al pou de la recessió.

El discurs de Podem ha de lligar els drets d’igualtat de
dones i homes en la batalla contra les elits i el segrest de la
democràcia. Tenim una imatge molt bolcada en el treball del
partit i institucional, però poc implantada en la societat civil i
l’activitat no governamental, per això demanem actuacions per
a l’estudi de relació entre bretxa salarial i violència de gènere:
garantir jutjats especialitzats, retirar la pensió de viduïtat als
assassins, encara ens queda molt camí per recórrer.

Tenim l’obligació de promoure les condicions perquè la
igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals
i efectives, però és alhora un element d’enriquiment de la
societat espanyola i que contribuirà al desenvolupament
econòmic i a l’augment de l’ocupació.

Votarem a favor d’aquesta moció, però no podem deixar
passar l’oportunitat d’exigir un major compromís de
transversalitat, que aquí es demana, anar més enllà de les
nostres illes, no podem permetre seguir a les ordres del que
demana Madrid, com ha dit la Sra. Presidenta, en contra dels
interessos i les necessitats de la societat balear, tant de manera
horitzontal com de manera vertical.

Sabem que aquestes esmenes tenen una errada de forma i
faré una esmena in voce dient que aquestes dues esmenes
haurien d’anar precedides de “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern espanyol”, i açò és tot.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, té la paraula, per a la defensa de l’esmena RGE
núm. 2484/17, la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, enhorabona, molta feina i sobretot
bona feina. És a la dècada dels anys noranta quan apareix el
concepte de transversalitat de gènere a les polítiques públiques,
d’aquesta forma el principi és assumit per la Plataforma per
l’acció de la IV Conferència Mundial sobre Dones de Nacions
Unides, celebrat a Beijing a l’any 1995, en aquest context es
reconeix l’existència de sistemes de gènere que condueixen a
situacions de desigualtat i discriminació de la dona i a través
dels quals s’han creat rols i estereotips de gènere, configurats
com a construccions socials al llarg de la història de les
societats.

Conseqüència d’aquesta situació, la plataforma advoca per
la inclusió de la perspectiva de gènere en totes les polítiques
públiques com a instrument per eradicar la discriminació per
raó de gènere, reconeixent que cap camp és neutral al gènere i
que és necessari analitzar les causes i actuar, ja no només amb
polítiques específiques, sinó prenent en consideració el gènere
en qualsevol política pública.

Amb el concepte de transversalitat de gènere es denomina
una nova estratègia d’intervenció de les polítiques d’igualtat
que pretén superar les limitacions detectades fins a aquest
moment. Es pretén corregir la tendència que aquestes polítiques
se centrin en el desenvolupament d’accions específiques ad hoc
en molts casos adreçades a les dones, dirigides a la
compensació dels efectes de la desigualtat en lloc d’enfocar-se
als processos i institucions on aquesta desigualtat es produeix.

D’aquesta manera es planteja que és imprescindible no
només desenvolupar accions positives i específiques contra la
desigualtat, sinó també incidir en el conjunt de la maquinària de
les polítiques públiques, el corrent principal de les polítiques.
D’aquí la terminologia de perspectiva de gènere, es pretén que
la igualtat de gènere formi part de l’agenda política principal i
la modifiqui en lloc de ser un afegit.

En conseqüència, aquesta estratègia d’acció situa el centre
de la problemàtica a intervenir ja no en els desavantatges
existents vinculats al gènere, sinó també en els sistemes i
estructures que generen discriminació i desigualtat entre dones
i homes, ja siguin públiques com privades. Per tant, es reconeix
que les pràctiques institucionalitzades del mateix estat són un
dels elements clau en la reproducció estructural de la
desigualtat i, per tant, també el mateix estat ha de transformar-
se per poder combatre-la.

Partint d’aquesta premissa, que posteriorment va ser
acceptada tant per la Unió Europea com per la major part dels
seus estats membres, incloent Espanya, es va començar a
concretar l’estratègia de perspectiva de gènere definint
continguts concrets, objectius i instruments d’actuació.

En general, es considera un enfocament fonamentat en un
concepte d’igualtat de gènere fort que va més enllà de la
igualtat de drets i oportunitats per emmarcar-se en un discurs de
drets humans, aprofundiment democràtic i reconeixement de les
diferències. Per aconseguir aquest objectiu pretén introduir
modificacions profundes en les maneres de dissenyar i
implementar les polítiques públiques i en la cultura de
l’organització i institucional de les administracions.

La incorporació de la perspectiva de gènere ha pres especial
interès quant a la necessitat que la transversalitat sigui inclosa
en els pressuposts públics com a eina bàsica de l’aplicació
d’aquest principi, això suposa fer una avaluació de l’impacte de
gènere a totes i cadascuna de les polítiques que es troben
dotades pressupostàriament, no tant per saber quant s’hi
invertirà sinó per saber a priori quins seran els resultats i poder,
així, optimitzar-los.

Per açò, el principi de transversalitat, manifestat a través de
la inclusió de la seva inclusió en totes i cadascuna de les
polítiques públiques, és al mateix temps principi i fi de les
polítiques d’igualtat entre homes i dones. Cadascuna de les
esferes de la vida social, econòmica, cultural, educativa,
política, etc., de les nostres societats ha d’incloure la
perspectiva de gènere per aconseguir eradicar les desigualtats.
Açò requereix un gran esforç a través de mesures de formació,
conscienciació i avaluació que han de ser aplicades per totes les
instàncies públiques i en el qual han de ser partícips tots els
sectors de la vida socioeconòmica implicats.

La transversalitat de gènere pot constituir la peça
d’ancoratge de totes i cadascuna de les actuacions relacionades
amb mesures dirigides a la igualtat entre dones i homes. En
aquest sentit, la perspectiva de gènere s’ha d’entendre en bona
part com a un procés, com a una estratègia planificada de
transformació de les administracions públiques, centrada
fonamental en tres àmbits: primer, la inclusió de la perspectiva
de gènere en l’elaboració de polítiques públiques, mitjançant la
formació i conscienciació dels responsables polítics, la
introducció en el procés de persones expertes, el
desenvolupament d’eines analítiques que permetin fer visible
la dimensió de gènere en els diferents àmbits, per exemple les
estadístiques desagregades per sexe, recerques específiques,
informes d’impacte de gènere i altres.

Segon punt, el canvi en els mecanismes polítics de manera
que en lloc d’una aproximació sectorial al gènere, generalment
limitada a les àrees de major contingut social, es creen
mecanismes de cooperació horitzontal transversals a totes les
àrees de política pública, nivells i departaments. L’obertura en
el ventall d’actors participants en l’elaboració de les polítiques
públiques per incloure tant les persones expertes en gènere,
com la societat civil.

La consellera Costa, a la seva resposta a la interpel·lació, va
parlar de sis línies estratègiques sense entrar en el detall,
aquestes línies són: cultura d’igualtat i apoderament de les
dones; accés, promoció i condicions de treball; conciliació i
corresponsabilitat; imatge i llenguatge igualitari; situacions
d’especial protecció, i mesures instrumentals complementàries.
Precisament, les mesures desenvolupades pels executius en
aquests últims anys de posada en pràctica de les polítiques
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públiques d’igualtat exigeixen necessàriament que el seu punt
de mira vagi de la mà de les tres grans estratègies: el principi de
la transversalitat, l’apoderament de les dones i la
corresponsabilitat de les polítiques de conciliació.

Açò és així perquè la finalitat última d’aquestes línies
mestres és la de modificar les estructures socials que
reprodueixen les desigualtats de gènere, es tracta d’aconseguir
les canvis socials necessaris perquè la igualtat entre dones i
homes sigui real, i açò passa necessàriament per modificar les
estructures socials i rols sexistes dominants en la societat
actual, amb la violència masclista com a un dels pitjors
exemples de desigualtat, 16 dones assassinades en 45 dies, o
que el 51% de les dones assumeixin que hauran de renunciar a
la seva carrera si volen ser mares.

El camí és llarg, massa llarg, un darrer exemple: el Reial
Col·legi d’Espanya a Bolonya ofereix per a aquest curs 2017-
2018 beques només per a homes, tal i com ho senten. És clar
que també convindria recordar l’informe que es va fer públic el
juliol del 2015, relatiu a Espanya del Comitè de Nacions
Unides sobre l’eliminació de la discriminació entre les dones,
en el qual s’incidia en dos aspectes: les debilitats de bona part
de les polítiques d’igualtat adoptades, especialment dels
instruments legislatius, i la supervivència d’uns patrons socials
i culturals que continuen prorrogant l’ordre patriarcal.

El que he dit, queda molt per fer.

Pel que fa al contingut de la moció presentada pel Partit
Popular, és d’agrair el seu to, i dir que hi votarem a favor, ja sé
que, en principi, han acceptat l’esmena que hem presentat.

I pel que fa a les esmenes de Podem, compartim el sentit i
la necessitat d’ambdues derogacions, per la qual cosa també els
donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passam al torn de fixar posicions,
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la
diputada Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Hola, bon dia a tothom. Des de MÉS per Mallorca donarem
suport a aquesta proposició no de llei, amb l’esmena que
s’accepta. Per una confusió no figuram en aquesta esmena,
però, per descomptat, la presentam i, ja que avui love is in the
air,...

(Algunes rialles i remor de veus)

... voldria aprofitar per dir que fa mal parlar en aquest
parlament de plans d’igualtat quan aquest parlament no té pla
d’igualtat, quan sembla que aquest parlament no està sotmès a
la Llei d’igualtat, que estableix a l’article 4 que tots els poders
públics han de tenir una representació equilibrada, per tant
acomplir amb la paritat. Per això, des de l’estrada donaré una
feina més al president del Parlament, que el veig en el mirall,

i li demanaria des d’aquí que en aquest parlament, encara que
no sigui obligat per la llei estatal, sí que intenti tenir un pla
d’igualtat i intentem anar tots cap a la paritat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Abans de
començar, voldria donar la benvinguda al nou president de la
cambra. Avui, però, ens hagués agradat més saludar una
presidenta, sobretot amb la moció de què parlam i amb el pla
d’igualtat que ens diu la senyora de MÉS per Mallorca...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... i, en virtut del seu pacte i de la paritat a la Mesa, que
només exerceixen quan els convé.

Dit això, parlarem d’igualtat, des d’El Pi en el seu moment
vàrem donar suport a la Llei d’igualtat de dones i homes, amb
les nostres aportacions i esmenes intentàrem fer el que
consideram millores substancials a un text important per a cada
persona d’aquestes illes i per a la nostra societat en general,
important perquè les xifres en temes d’igualtat que tots
coneixem són molt negatives. 

L’escletxa salarial entre homes i dones a l’Estat espanyol és
la sisena més elevada de la Unió Europea amb un 19,3% de
diferència, en l’àmbit domèstic no són millors, el 94% dels
permisos sol·licitats per tenir cura dels fills els demanen les
dones que també són majoria en un 84,67 en demanar permisos
per tenir cura d’altres familiars.

Pel que fa a la violència de gènere, la punta de l’iceberg de
la desigualtat, les xifres són esgarrifoses, durant el 2016 a les
Illes Balears 21,24 de cada 10.000 dones patiren violència
física o psicològica per part de la seva parella o exparella i,
lamentablement, la llista de xifres que podríem donar avui aquí
és tan llarga com negativa. Per això consideram que lleis com
la d’igualtat són imprescindibles per fer de la nostra una
societat del segle XXI millor i més justa.

Ara bé, també és cert que existeixen dades per a
l’esperança, segons un sondeig publicat l’any passat el 92%
dels espanyols creu que persisteix la desigualtat de gènere i
aquesta notícia és molt rellevant perquè demostra que poc a poc
es fa visible una situació que durant massa temps s’ha ignorat
o assumit com a normal, almanco se’n pren consciència.

A El Pi pensam que aquest és el veritable repte de tots
nosaltres com a societat, prendre consciència de les nostres
mancances per fer-hi feina des de l’arrel. L’arrel, com sempre,
és l’educació, l’educació dels nostres nins i nines, dels joves i
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també dels adults que no hem estat prou responsables per fer
front a aquesta xacra que patim en molts de nivells i en molts
d’àmbits del nostre dia a dia.

Durant la interpel·lació entre la Sra. Fernández i la Sra.
Costa vàrem poder conèixer l’estat en què es troba el
desplegament de la llei. Entenem que no tot es pot fer en un dia
i crec que sempre hem defensat terminis realistes, es va fent
feina i n’estam contents.

Pel que fa al punt 1 de la moció, hi estam totalment d’acord,
saben bé que El Pi va presentar un seguit d’esmenes en què
demanava que certes mesures d’aquesta llei no suposassin un
increment de pressupost, però varen ser rebutjades. El que
nosaltres demanàvem era apostar per l’eficiència, revisar
partides d’altres bandes que podrien fer-se servir per aplicar la
llei i repensar les funcions perquè no hi hagués més
contractacions, ser iguals des dels mitjans amb què comptam.

Ens jo varen rebutjar, reconeixent implícitament que
l’eficiència els costa. Als pressuposts del 2017 es varen
incrementar partides i se’n varen crear de noves i específiques
per l’aplicació de la llei al·legant precisament que apostaven
per la transversalitat.

Així idò, l’adient és que es concreti un calendari ajustat al
pressupost que proposen per tal de desplegar la llei. Per a
nosaltres la transversalitat s’aconsegueix sobretot amb un pla
d’eficiència i amb voluntat d’optimitzar recursos.

D’altra banda, també pensam que és imprescindible donar
visibilitat i difusió a les iniciatives que es duguin a terme en
favor de la igualtat entre homes i dones i de la lluita contra la
violència masclista, però ja poden fer lleis i augmentar
pressuposts, però sense visibilitat les decisions que es prenen
aquí, malgrat tenguin la millor de les voluntats, no serveixen de
res perquè no arriben a la gent, també iniciatives que realment
ajudin i no siguin malgastar els doblers públics, com hem vist
en altres institucions i que a més van en contra del petit i mitjà
comerç.

Ara deixin que posi un exemple concret: durant el 2016
només el 13% de les víctimes de violència de gènere de Palma
demanà ajuda a Cort, els ajuntaments són o haurien de ser
l’administració més propera dels ciutadans, l’administració de
confiança, del tu a tu, i aquesta dada que he donat fa evident
que alguna cosa no funciona. I això és el que ha de solucionar
aquesta llei. La veritable transversalitat és fer esforços reals i
òptims per arribar a tothom, per arribar a l’arrel des de totes les
institucions.

Com vaig dir el dia de l’aprovació de la llei, la igualtat de
dones i homes en aquesta llei va ser una passa important, ara
toca seguir caminant. Nosaltres hi donarem suport amb
l’esmena també que s’aprovi... es modifica pel que fa als grups
que donen suport al Govern i de les dues que ha presentat el
grup de Podem, pensam que se’n pot parlar, però creiem que no
és adient parlar-ne en aquesta moció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Poco que añadir después de las
intervenciones de las diputadas que han pasado por el atril,
únicamente... ante esta moción y la petición del plan para dar
cumplimiento a la Ley de igualdad no podemos más que
ponernos al lado, ¿no?

Presenciamos día a día una lacra que afecta a todo nuestro
tejido social, noticias diarias en los medios de comunicación de
violencia de género, discriminación laboral, etc. Hoy mismo
cuando venía hacia el Parlamento en la radio decía... hablaban
de una encuesta, del resultado de una encuesta en la que seis de
cada diez mujeres abandonan su carrera profesional para ser
madres, mientras que en el caso de los hombres sólo el 4%
dejaba su carrera profesional para ejercer la paternidad.

Toda la problemática derivada de la discriminación de la
mujer en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad proviene
del ámbito cultural y en gran manera generacional. La
educación y formación de nuestros jóvenes especialmente y de
toda nuestra sociedad en su conjunto es la principal esperanza
para invertir la situación actual, se deben poner todos los
medios a nuestro alcance para promover la igualdad real en
todos los ámbitos entre mujeres y hombres.

Esperamos que, tal y como dijo la consellera de
Presidencia, la elaboración de los presupuestos del 2018 se
realice ya aplicando la perspectiva de género y... también
saber... no sé si puede preguntar o no, pero..., en este momento,
pues... si los proyectos de formación de los empleados públicos
cómo están y si se había puesto alguno en marcha, de hecho en
la interpelación pues no... de su intervención no conseguí
entender si esto estaba así.

También me gustaría saber qué presupuesto hay para el
2017, de los 13 millones que se tienen para que mejore el plan
hasta el 2020. No sé si esto lo dijo usted o no en la
interpelación, pero revisándolo no lo he visto.

De todas formas esperamos que con las asignaciones a la
lucha contra la violencia hacia la mujer y a la aplicación... y
para la aplicación de esta ley que nos ocupa, que realmente se
dediquen a esto y que los fondos asignados a poner en marcha
la Ley de igualdad sean realmente para este fin.

Nada más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Passam a la intervenció del grup
proposant per indicar si accepta les esmenes, té la paraula la
Sra. Sandra Fernández.
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LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar agradecer el
apoyo de los grupos a esta moción del Grupo Parlamentario
Popular, decir que cuando presentaron las enmiendas me llevé
un susto, porque vi que no estaba MÉS per Mallorca y no había
firmado la Sra. Capellá y pensé “si ya han apartado a la Sra.
Capellá este pacto se está hundiendo”, pero evidentemente nos
ha aclarado...

(Algunes rialles)

... que fue un error y evidentemente... y lo entendemos y lo
encontramos más coherente con esta explicación.

Decirle también, Sra. Capellá, que tenía la oportunidad
usted de votar una mujer porque el Partido Popular había
propuesto a la Sra. Riera, que es una mujer, tenía la
oportunidad, también como la Sra. Maria Antonia Sureda, de
poder votar una mujer y a día de hoy...

(Remor de veus)

..., sin acritud hacia el presidente, tener una mujer, bueno,
y presentábamos una mujer, pues...

(Remor de veus)

... pues presentábamos una mujer.

(Alguns aplaudiments)

El Partido Popular presentaba una mujer porque no tenía
ninguna en la Mesa, entonces presentaba una mujer y la
podrían haber votado, la podrían haber votado, ahora no se den
golpes en el pecho.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

No se alteren, no se alteren.

(Algunes rialles)

Después, para pasar a cuestiones más agradables, si la Sra.
Santiago me deja, para pasar a cuestiones más agradables,
decirle, Sra. Cano, que me he emocionado hoy, porque si me
hubiesen dicho en nuestros tiempos, usted en Juventudes
Socialistas y yo en Nuevas Generaciones, que la oiría decir que
la han convencido mis argumentos no me lo hubiese creído
nunca, pero la verdad es que le agradezco que hayamos podido
llegar, -fuera bromas- al acuerdo respecto al primer punto.

También decirle que tal vez me haya explicado mal, no
quiero decir que evidentemente el Pacto social contra las
violencias machistas no recoja el espíritu evidentemente de esta
ley, pero sí que es cierto que, teniendo en cuenta con la

consellera todo el rato hacía mención y nos derivaba a este
pacto y a las medidas de este pacto, lo que yo he dicho es que
este pacto no recoge todo lo que pone la ley, la ley es
muchísimo más amplia. Evidentemente nosotros hemos
colaborado con este pacto y lo seguiremos haciendo.

También darle las gracias porque decirla, Sra. Cano, que
nos ha dado usted más información sobre lo que se está
haciendo en materia de igualdad que la propia consellera el
otro día. Y también decirles que ojalá, y esto lo digo
sinceramente, ojalá nunca tengan que gobernar en una situación
como lo tuvo que hacer el Partido Popular la pasada legislatura.
Aún así, sinceramente, y quiero destacar y quiero reconocer el
papel que se hizo en el Institut Balear de la Dona bajo la
dirección de la Sra. Bel Llinás, porque creo que se
consiguieron pasos importantes y de hecho uno de ellos fue
aprobar por unanimidad el cuarto plan de igualdad que ya
recogía muchas de las medidas que recoge la propia ley. 

Respecto a las enmiendas de Podemos, coincidimos con lo
que ha dicho la Sra. Sureda, creemos que no caben aquí,
nosotros estamos hablando de la aplicación de nuestra propia
ley de igualdad, si quieren presentarlas como proposición no
tenemos ningún problema en debatirlas, pero las vamos a
rechazar porque creemos que no cabe.

Después también decirles, y también como decía la Sra.
Cano, sin acritud, que ustedes se han comprometido ya por dos
ocasiones a que los presupuestos del año 2018 van a ser
presupuestos elaborados bajo, pues, las directrices del impacto
de género, pero recordarles que con los problemas que tienen
para aprobar ustedes los presupuestos con el pacto, convendría
que se pusiesen ya porque evidentemente si empiezan a discutir
en el último momento las partidas por los... según los partidos,
que esto no quede relegado. Yo solamente ya les digo que se
pongan a trabajar ya en estos presupuestos 2018 y evidente
también que cuentan con el Partido Popular.

Así que entendemos que el punto número 2 de la moción
quedaría igual.

Y el punto número 1 con esa transacción que hemos
quedaría, si no me corrigen los portavoces de la siguiente
manera: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a concretar, en el termini màxim d’un any, el
calendari i els pressuposts específics per a la posada en marxa
de les infraestructures, serveis i actuacions necessàries per
donar compliment a la Llei d’igualtat entre dones i homes de
les Illes Balears”. És correcto? Sí.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sandra, podem fer votació separada? 

(Se sent una veu de fons que diu: “Sí”)

Gràcies.
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Bé, passam a la votació del punt 1, amb la transacció que ha
fet amb els partits. Votam.

Aprovat per unanimitat aquest punt.

Passam a la votació número 2.

(Se sent una veu de fons que diu: “el president, no ha
votat”)

No he pensat a votar.

(Algunes rialles)

Havíem de fer el toquet d’humor. 

(Remor de veus)

56 vots a favor.

Passam a la votació del punt número 2. Votam. 

Queda aprovat el número 2, per 57 vots a favor.

V. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 14567/16, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13
de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les
Illes Balears.

Finalment, passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 14567/16, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de
març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, per fer-ne la
defensa, té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, aprofit per desitjar-li sort i
bona feina en aquesta tasca. Precisament avui que el president
del Parlament ens parlava en aquesta obertura de donar veu  a
la gent, la nostra proposició de llei que avui debatrem pretén
precisament açò, donar, facilitar que la gent pugui participar
d’aquesta institució i de la iniciativa legislativa.

Aquesta proposta que presentam avui és per modificar la
Llei del 91, la Llei autonòmica d’iniciatives legislatives
populars. Des de MÉS per Menorca pensam que han canviat
moltes coses des d’aquell 1991, pensam que des del sorgiment
del fenomen social del moviment del 15M s’ha posat de
manifest la necessitat que les institucions polítiques evolucionin
cap a nous mecanismes de participació, si no volem que
aquesta tasca, que crec que tots valoram o hauríem de valorar
amb prou apreci, es vagi desacreditant, vagi perdent la
confiança dels ciutadans. En aquest sentit, crec que és evident
que ens correspon introduir canvis en aquella legislació del 91.

És més, l’Estatut d’Autonomia actual, el text actual, a
l’article 15, diu que tots els ciutadans de les Illes tenen dret a
participar de forma individual o col·lectiva en la vida política,
i també diu que aquest dret comprèn el dret a elegir els
membres dels òrgans representatius de la comunitat autònoma,
és a dir, la democràcia representativa, però diu també, que
inclou també el dret a promoure i presentar iniciatives
legislatives davant del Parlament de les Illes Balears.
Precisament aquest és l’objectiu d’aquesta proposició de llei. 

Fidels, idò, a aquest mandat estatutari, crec que des del
Parlament i des del Govern, des de l’àmbit dels acords pel
canvi, hem impulsat i impulsam mesures a favor d’aquest dret
a  la participació ciutadana. Recuperam els òrgans de
participació, com el Consell de Joventut de les Illes Balears o
el Consell Econòmic i Social; modificam o estam en procés i
esperem que es resolgui en poques setmanes, la modificació de
la legislació local per facilitar també als veïns perquè puguin
prendre i presentar iniciatives a l’àmbit local; hem creat la
Comissió General de Consells Insulars, una peça, almenys des
del nostre punt de vista, clau per completar l’arquitectura
institucional de les Illes Balears i encaixar els consells insulars
a l’àmbit executiu autonòmic i també a l’àmbit legislatiu;
impulsam una llei de consultes populars, tal com també
l’Estatut d’Autonomia recull, i també fem feina, volem fer
feina, per fer que les iniciatives legislatives populars siguin allò
que realment l’Estatut va preveure que fossin.

En aquest sentit, els acords pel canvi preveuen la
modificació del Reglament per facilitar, per fer que les
tramitacions de les iniciatives legislatives siguin més àgils i més
efectives. En aquest sentit, des d’aquesta proposició de llei
volem fer una passa més enllà i la volem modificar en el sentit
que no només es faciliti la tramitació sinó que també, a més a
més, s’ampliï no només l’abast sinó també es faciliti en nombre
de signatures. 

Creiem que és evident que durant aquest temps, des del 91,
la legislació no ha funcionat: s’han presentat deu iniciatives
legislatives des del 91 de les quals només quatre han arribat al
Parlament, la resta vol dir que no han aconseguit resoldre els
tràmits i aquestes quatre, doncs, no han obtingut el suport del
Parlament. I recordarem tots la passada legislatura, la iniciativa
que impulsava el GOB, sobre mesures per a l’ordenació, per a
la protecció del territori, doncs que, després d’una intensa i
dificultosa tasca, va aconseguir arribar a aquest parlament i es
va resoldre amb un simple debat, que va ser un no, i, per tant,
aquella iniciativa va decaure. Cap iniciativa legislativa no s’ha
traduït, d’aquestes deu que s’havien iniciat, cap no s’ha traduït
en una modificació puntual més àmplia..., no tan àmplia, de la
legislació, i açò crec que ens hauria de fer reflexionar.

Què proposam en aquest sentit? En aquest sentit creim que
seria bo reduir substancialment el nombre de signatures, que
nosaltres proposam que passi del criteri general de 10.000 a
5.000, a més a més de facilitar les iniciatives legislatives
populars impulsades des d’un sol territori amb el 3% del cens
electoral. També ampliar el termini màxim de recollida de
signatures per poder presentar davant el Parlament una ILP, de
tres mesos es passa a sis mesos. Es redueixen les exclusions
dels temes que poden ser objecte d’una iniciativa legislativa
popular; s’inclouen, per exemple, temes de política econòmica
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i s’exclouen iniciatives que vulnerin els drets humans. S’amplia
l’abast de les persones que poden signar les peticions: majors
de 16 anys i europeus residents a les Illes. S’encomana a la
Junta Electoral -cosa que ara feia... o la llei actual contempla o
atorga a la Mesa- la funció de vetllar pel procediment de la
recollida de signatures, etc., etc.

Tot, propostes innovadores en aquest àmbit si tenim com a
referència la llei del 91, però ja desenvolupades a altres
comunitats autònomes. De fet la majoria d’aportacions que
podem considerar innovadores a la nostra comunitat ja estan
implantades i ja funcionen a altres comunitats autònomes com
la del País Basc o Catalunya, i aprovades recentment com són,
com deia, aquestes dues, aprovades el 2005 i el 2006. 

Voldríem en tot cas insistir en un tema que jo crec que és
important i crec que és també interessant destacar que no
suposa o no ha de suposar una confusió: creim que és
important, i així jo crec que des de diferents àmbits se’ns
encomana, que donem participació als joves. És cert que no
estam parlant d’una modificació electoral, entre altres coses
perquè des d’aquest parlament no podríem, perquè puguin votar
els majors de 16 anys, però sí que estam dient que els joves de
16 anys es puguin incorporar, puguin participar de les
iniciatives legislatives populars. És així ja a la llei catalana, i és
un àmbit en què és reclamat des de diferents sectors; per
exemple, el Fòrum Europeu de la Joventut ja ha recomanat
diferents mesures que suposin un compromís i una aposta clara
perquè els joves participin en les institucions; també altres
estats com Àustria o altres estats d’Europa, a través de fórmules
pilot, han incorporat els majors de 16 anys en la presa de
decisions; i tot i que no sigui açò exactament no modificar,
insistesc, la Llei electoral, sí que incorporar els majors de 16
anys en la possibilitat d’iniciatives legislatives ens sembla una
bona proposta. Crec que no fa falta recordar que els joves de 16
anys sí tenen obligacions, sí tenen responsabilitats penals, sí
tenen obligatorietat a l’hora de pagar impostos o de
responsabilitats en molts altres àmbits, i per tant és lògic que si
tenen obligacions també se’ls doni possibilitat d’entrar dins el
debat de la configuració, la presa de decisions des de les
institucions.

Insistesc que la proposta que feim avui aquí, més enllà dels
detalls, que lògicament seran objecte de debat en ponència i en
comissió, jo crec que avui la votació és molt clara: es creu o no
es creu en la democràcia participativa; volem anar més enllà o
no volem anar més enllà de la democràcia representativa.
Aquest no és un instrument que ho resolgui tot, però és un
instrument que es preveu en el nostre estatut i que per tant
creim que és la nostra obligació fer-lo real i efectiu. Mantenir-
lo com està a la llei del 91 sabent que no ha donat sortida a la
voluntat dels ciutadans de presentar iniciatives al Parlament
creim que seria una absoluta irresponsabilitat. El nostre
compromís era, per tant, amb la ciutadania, amb la participació
dels ciutadans a les institucions, i també -per què no?- amb el
fet de presentar iniciatives legislatives que finalment serem
nosaltres els diputats els que ens haurem de posicionar i haurem
de decidir si es tramiten com a llei i es converteixen en llei.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR.  PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nel Martí. Intervencions dels grups
parlamentaris a favor? Per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. David Martínez, per un temps
de quinze minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Enhorabona pel seu nomenament i
que tengui bona feina en aquesta nova etapa que ve per davant.

Bon dia a totes i a totes, diputats, diputades, treballadors i
treballadores de la cambra i resta de públic present. Debatem,
vint-i-sis anys després, una llei que regula iniciatives
legislatives populars, i com ha dit el grup parlamentari que ha
proposat, el Sr. Martí, no se n’ha aprovada cap ni una en aquest
temps. Açò significa que alguna cosa no funciona i s’ha de
canviar alguna cosa. Des del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears trobem necessari donar veu a la gent que no la té i que
li és molt difícil fer arribar les seves aportacions i demandes a
les institucions. Per això tot canvi que vagi encaminat a
millorar la participació de la ciutadania des de Podem hi
donarem suport. 

Volem destacar la importància de la participació del poble
a fer lleis de manera directa, i els canvis que hi ha hagut tant a
nivell social com a nivell polític. Ens referim a la iniciativa
legislativa popular sobre la dació en pagament de les
hipoteques, la paralització dels desnonaments i el foment del
lloguer social, promoguda per la Plataforma d’afectats per la
hipoteca juntament amb Comissions Obreres, Confederació
d’Associacions de veïns de Catalunya, l’Observatori DESC, la
Taula del Tercer sector social de Catalunya i la UGT.

Com que no hi ha hagut oportunitat d’escoltar en aquest
parlament una iniciativa legislativa popular, posaré un tros de
la intervenció d’una ciutadana que va participar en aquesta
iniciativa legislativa popular.

(L’intervinent reprodueix, mitjançant un mòbil, un
enregistrament de veu al micròfon, amb el contingut següent:
“Antes que nada quisiera aclarar que yo no soy nadie
importante, no tengo ni cargos de presidente ni de
expresidente de nada, y desde luego mi presencia aquí no es
importante por mi misma, sino que, en todo caso, si tiene algún
interés desde luego es porque soy una cara momentáneamente
visible de un movimiento ciudadano que implica ahora mismo
a miles y miles de personas, que no deja de crecer, que tiene ya
más de cien núcleos en todo el Estado y que está movilizando
precisamente a esa gente afectada, que la injusta ley que hoy
se está debatiendo aquí ha expulsado del sistema y ha decidido
condenar a la muerte civil de por vida. Entonces, en todo caso,
porque existe ese movimiento ciudadano de miles de personas
que hoy se está organizando y está liderando este debate desde
hace cuatro años, es por eso que mi presencia aquí puede
tener algún sentido.”)

Aquesta és una intervenció d’Ada Colau, que va ser una
representant d’un moviment social l’any 2013 i va intervenir
per primera vegada al Congrés dels Diputats, i avui és batlessa
del canvi a Barcelona. Esperem que d’aquí a poc temps hi hagi
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una intervenció molt semblant en aquest parlament i tinguem
l’oportunitat de sentir gent normal i corrent intervenint i
defensant lleis i proposicions de llei.

Entre els objectius que tenim als acords pel canvi signats
pel PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Gent per
Formentera, és posar les institucions al servei de la gent, i en
això consisteix bàsicament ampliar i millorar la participació,
que és base de la proposta de la modificació de llei que avui
debatem. La participació forma part dels tres eixos que
conformen la nova política, juntament amb el diàleg i la
transparència. Com no podria ser d’una altra manera des de
Podem defensam la participació en tots els àmbits de la societat
i de totes les maneres. 

Com es diu a la justificació de la proposta, el 2011 hi va
haver un terratrèmol a tot Espanya i es va conèixer com el 15-
M. Gent de tot tipus va sortir als carrers per reivindicar una
altra manera de fer política, una gent que va veure el suport de
més del 80% de la població, segons el CIS. S’exigia que els
polítics fessin política per defensar la gent en compte d’afavorir
els poderosos. “No nos representan”, cridava la gent al carrer,
i els partits de sempre no sabien com reaccionar i no varen
saber com canalitzar la indignació de la gent pel que estava
succeint.

Com tothom sap Podem va sorgir d’aquesta indignació i va
aconseguir a les eleccions europees 1,5 milions de vots i va
augmentar fins als 5,5 milions de vots que vàrem aconseguir a
les darreres eleccions estatals, junt amb les confluències. Des
del primer moment Podem va recollir aquestes ànsies de
participació que tenia la gent i va posar en marxa diferents
eines de participació, amb la simplicitat i l’accessibilitat que
avui plantegen les tecnologies de la informació i la
comunicació. Bastava només un correu electrònic i un telèfon
i es podien oferir totes les garanties de seguretat.

Avui en dia les tecnologies permeten i faciliten aquesta
participació directa i fan més fàcil que la gent participi i pugui
dir la seva. Tothom té una eina de participació molt potent,
com és un mòbil i no hi hauria d’haver límits per participar, ho
tenim molt fàcil per accedir a la xarxa i votar on line. Allà on
Podem governa han passat de les paraules als fets, per exemple,
a l’Ajuntament de Palma van participar 1.184 palmesans i
palmesanes per triar projectes per assignar 1 milió d’euros en
els primers pressuposts participatius de la seva història. O al
Consell de Mallorca amb els projectes de “repensem
Mallorca”, el procés participatiu del nou Pla director de residus
no perillosos o la intervenció de la ciutadania a l’audiència
pública. També al Consell d’Eivissa hi ha hagut processos
participatius oberts, per desenvolupar el Pla director sectorial
de gestió de residus urbans, o el desdoblament de Can Negreta.
O al Consell de Menorca recentment s’ha obert un procés
participatiu per al Pla de joventut de Menorca. I a l’Ajuntament
de Madrid hi ha l’iniciativa de “Decide Madrid”. I altres
exemples que no hi ha temps a dir.

La setmana passada a més vàrem aprovar a la Comissió
d’Assumptes Institucionals en el Parlament la proposició no de
llei que va presentar Podem, amb el suport de la resta de grups
del pacte, que tenia molt a veure amb el que parlem avui, es
tractava d’assegurar la participació i la votació a les eleccions

de persones discapacitades i amb diversitat funcional i que avui
en dia no poden exercir el vot. Més de 95.000 persones no
tenen el dret bàsic de votar a unes eleccions que els dóna la
Constitució i els Drets Humans. La proposta es va aprovar amb
el vot favorable de tots els grups parlamentaris, menys El Pi
que es va abstenir en dos punts.

Aquest és el canvi que demana la gent i que venim a
protagonitzar. Està demostrat i demostram que alguna cosa
canvia des que Podem és a les institucions i, el millor de tot, ho
estam aconseguint. Des de Podem continuarem treballant a les
diferents institucions per donar facilitats a la gent que vulgui
participar. En aquest punt volíem agrair als companys i
companyes de MÉS per Menorca la presentació d’aquesta
modificació de la Llei 4/1991, reguladora de la iniciativa
legislativa popular de les Illes Balears, que incideix en la
regeneració de la política tan demandada i que han entès
perfectament les reivindicacions de la societat.

Aquesta modificació incideix en dos punts fonamentals i
amb la que des de Podem estam d’acord. Per una banda, es vol
ampliar la participació a sectors de la població que fins ara no
podien participar, donant veu a què amb 16 ja es pot participar
i presentar una iniciativa, i, per altra, fer més fàcil la
presentació de propostes, rebaixant el nombre de signatures a
la meitat, de 10.000 a 5.000, i ampliant el doble de temps la
presentació de signatures, fent més viable la presentació de
propostes. A més, hi ha una quota per illes del 3% i açò dóna
més sobirania a les illes, cosa que estem totalment d’acord.

Encara així, hi ha certes qüestions de la proposició de llei
que es podrien millorar o ampliar encara més els perfils de la
gent que pugui participar, o millorar els mecanismes de
participació per mitjans electrònics i llevar obstacles per tirar
endavant les proposicions. Tampoc tenim del tot clar si la Junta
Electoral es tracta d’una institució propera a la ciutadania i
facilitarà la presentació d’iniciatives legislatives populars. En
tot cas, s’hauran de garantir els recursos suficients per part de
la Junta Electoral per garantir un procés just i amb garanties.

En els punts i qüestions on trobem que es podria millorar i
fer-ho més participatiu, des del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears farem les esmenes corresponents a la tramitació de la
llei. Encara hi ha moltíssima feina per fer en aquest sentit en el
tema de participació. Per exemple aquí al Parlament tenim
encara pendent desenvolupar eines i mecanismes de
participació directa, com l’escó 60 i esperem que amb el canvi
de Presidència que avui en hem consolidat, en Balti sigui capaç
de tirar endavant aquesta proposta i d’altres que tenim pendents
en els acords de governabilitat. No s’ha de tenir por a què la
gent decideixi, s’ha de confiar en la intel·ligència col·lectiva i
donar facilitats perquè la gent hi participi, no passa res. S’ha de
confiar amb la gent, això sí qualsevol consulta o participació ha
d’anar de la mà d’una informació completa i sense
manipulació, i que tothom pugui participar en igualtat de
condicions.

La màxima que hauríem de seguir tots i cadascun dels
càrrecs públics i amb responsabilitats de govern, és governar
obeint. Hem de ser capaços de saber escoltar de la gent i no
allunyar-se de la realitat. Per això és imprescindible
desenvolupar i millorar les eines que tenim per facilitar la
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participació ciutadana. No podríem perdre l’ocasió de treure pit
sobre el procés participatiu més important que s’ha produït a
Espanya els darrers dies i no es tracta del congrés del Partit
Popular, a la búlgara, sinó el congrés de Podem a Vista Alegre
II, allà on varen participar 155.190 persones. Estem molt
orgullosos de demostrar que la participació i el debat és
possible i ho demostrem a la interna i a l’externa. 

El que volem per al nostre partit també ho volem per al
nostre país. La participació forma part de l’ADN de Podem i,
per tant, la modificació de la llei proposada amplia i facilita la
participació de la ciutadania. I per tot l’explicat, votarem a
favor de la proposició de llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per un temps de
quinze minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, president. Bon dia, ja pràcticament bones tardes a
totes i a tots. Ha començat avui el nostre flamant president
lloant la democràcia i citant Tódorov i allò de què “perquè la
democràcia sigui possible, s’han de posar en valor les
persones”, una cita molt pertinent per encarar el debat
d’aquesta proposició de llei. Els he de dir que jo som més de
Walt Whitman que de Tódorov, el poeta nord-americà defensor
de la democràcia com una manera de viure. 

Tanmateix un i altre, Tódorov i Whitman, coincidirien en
aconsellar-nos dues receptes que bona falta fan a aquesta
democràcia tan decadent i tan millorable, resultat d’aquest
anomenat règim del 78: primera recepta, posar, efectivament,
les persones novament en el centre de la política i de les
polítiques, cosa que en una època d’hegemonia del que s’ha
anomenat “austericidi” o de les polítiques xenòfobes que
s’imposen a Europa, donant l’esquena a qui també són
persones, encara que no siguin europeus, és anar contracorrent.
I és obvi que anam contracorrent. És més, diria que sort que
anam contracorrent.

La segona recepta és construir, cultivar, o aprofundir en una
cultura democràtica tan necessària com absent, que diria Javier
krahe, perquè disposar de procediments democràtics no vol dir
gaudir de la democràcia. De fet, m’atreviria a dir vist allò vist,
que reduir la democràcia a una qüestió de procediment, com
tant els agrada a alguns, de complir amb la mera formalitat i la
normativa fins i tot d’amenaçar en l’ús de la força per aplicar
aquesta normativa, pot fins i tot resultar antidemocràtic, aquesta
és una altra de les paradoxes d’aquest temps de canvi que ens
ha tocat viure.

Compartim plenament el contingut per tant i les propostes
de la proposició de llei que presenta avui MÉS per Menorca,
per modificar la llei del 91 que regula la iniciativa legislativa
popular, no només perquè és complementària a la que va

presentar el nostre grup ja fa uns mesos i que justament demà
comença la seva fase de ponència de modificació de la Llei de
règim local, també, entre altres coses, per facilitar aquesta
capacitat d’iniciativa social de la gent, des del primer nivell,
des del primer esglaó de la democràcia que són els municipis,
perquè això vol dir, al nostre parer, fer feina des de baix,
perquè també és complementària de la Llei de consultes que
prepara el Govern i de qualsevol norma que permeti millorar el
que vendria a ser l’arquitectura democràtica, en aquest cas de
la nostra terra.

Ho compartim justament perquè aquesta proposició de llei
és justament allò que ens recepten Tódorov i Whitman i allò
que, des de MÉS per Mallorca, sentim que tenim l’obligació de
promoure com a legisladores. No només aprofitar-nos de la
democràcia, cosa que els agrada a alguns, instal·lar-nos a la
democràcia representativa, per acabar fins i tot sent un obstacle
a la democràcia real, sinó facilitar aquells canvis normatius que
reconciliïn, que ens reconciliïn, que reconciliïn l’estament
polític amb la ciutadania i facilitin la feina a la societat civil
que vol promoure canvis i millores allà on vivim.

Les diputades i diputats som dipositaris, en part, de la
sobirania popular, però no podem ni substituir ni ser els amos
de la voluntat popular i tenim l’obligació, a la vegada,
d’establir mecanismes que permetin l’expressió d’aquesta
voluntat més enllà de nosaltres mateixos. D’això se’n diu
superar aquests límits de la democràcia com a procediment,
introduint, per altra banda, procediments i canvis normatius,
com fa aquesta proposta, que permetin cultivar la democràcia
i la cultura democràtica. 

I sí, facilitar la democràcia és reduir el nombre de
signatures necessàries perquè les iniciatives legislatives
populars tirin endavant, és premiar i no castigar la iniciativa
social, com s’ha fet històricament en aquest parlament amb la
interpretació més restrictiva d’una normativa, que ja ho és
restrictiva.

Aquí, ara, es proposen canvis en termes de garanties perquè
des del Parlament tampoc no puguem entorpir l’avanç de les
iniciatives legislatives popular i perquè el seu abast sigui el més
ample. 

És també reduir l’edat per expressar aquesta voluntat de
noves lleis o canvis normatius als setze anys, perquè si són
bons per feina i per pagar imposts també ho han de ser per
votar. Així de fàcil. 

I no tenc molt més a dir, sinó manifestar l’orgull que sent
perquè, mentre en aquest parlament parlam d’això, de millorar
la democràcia, de cercar fórmules perquè en aquesta millora
involucrem la gent, el poble, a altres instàncies es parla de
precintar urnes i de perseguir els promotors d’aquest acte
demoníac. Perquè, mentre aquí entenem que cap Constitució no
pot ser una cotilla ni per a la democràcia ni per al dret a
decidir, altres refermen el caràcter clarament partidista d’un
tribunal constitucional que ell tot solet es posa en qüestió pels
seus propis actes i decisions. 

Mentre davant aquestes Cariàtides defensam uns i altres
legítimament totes les opinions i posicions polítiques i tot allò
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que ens uneix i que ens separa, feia falta qualque cita així
prematrimonial en un dia com avui, a Espanya es persegueix
perillosament la llibertat d’expressió, ja siguin batles i regidors
a Catalunya, el cantant de Def con Dos o el nostre Valtònyc. 

Torn a Whitman per acabar, tampoc no n’hi haurà prou...

(Remor de veus)

... tampoc no n’hi haurà prou, -no es posin nerviosos- que tirem
endavant amb propostes com aquesta si des de la
responsabilitat que tenim com a diputades i diputats, com
aquesta subespècie de gènere humà a qui se’ns anomena
polítics, no som capaços de dignificar la política i de contribuir
amb el nostre exemple a estendre i a cultivar allò que el poeta
entenia com a cultura democràtica, i que passa per l’amor i el
respecte als altres, a totes les persones i éssers.

Avui és un bon dia per declarar l’amor romàntic, a la
democràcia. I aquesta proposició de llei i el seu suport és una
bona manera d’expressar-ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Josep Melià, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats.
Molt breument, som al debat de presa en consideració
d’aquesta proposició de llei, per tant, no és el moment d’entrar
en el seu detall, en les seves comes, és el moment d’entrar en
la seva intencionalitat. La seva intencionalitat la compartim
plenament, com que la compartim plenament evidentment ens
posicionam a favor i votarem d’aquesta manera aquest tràmit. 

Aquesta proposició pretén donar facilitats a la participació
política de les persones i, per tant, no podem més que estar-hi
d’acord. No volem, no volem caure en aquests discurs
grandiloqüents que hem sentit en alguns que m’han precedit en
l’ús de la paraula, perquè la veritat no estam descobrint la
pólvora, la iniciativa legislativa popular fa estona que existeix
i, diguem, a cap banda, perquè si diguéssim és un problema de
la llei de les Illes Balears que estava molt mal feta o que era
molt exigent en els requisits, no és només un problema de la
normativa de les Illes Balears perquè miram el dret comparat
i miram l’experiència comparada de les altres comunitats
autònomes o fins i tot de l’Estat i, en realitat, no ha funcionat
molt satisfactòriament a cap banda, amb normatives diverses.
Per exemple, a l’Estat de 66 iniciatives legislatives populars,
només una s’ha convertit en llei.

Per tant, després de més de quaranta anys de democràcia
tampoc aquest no és un gran èxit d’aquest mecanisme, que ja
dic, que ja existeix, no l’estam descobrint en el dia d’avui,

perquè jo sent alguns discursos i sembla que avui s’inicia una
nova fase del que no ha existit mai i, evidentment, això és fals.

També hem de constatar que serem la comunitat autònoma,
si no vaig malament, amb el nivell d’exigència de firmes
mínimes més petit de tot l’Estat, no hi haurà cap altra comunitat
que demani tan poques firmes, si ho volem dir d’aquesta
manera, per poder tramitar una iniciativa legislativa popular.
Nosaltres hi estam d’acord, no ho discutim, ens sembla
correcte, però ho volem constatar, perquè realment baixam
molt els llindars que existien fins ara, la qual cosa, evidentment,
com que volem facilitar aquesta participació política ens
sembla que és correcta i ens sembla que va en el bon sentit.

És veritat que hi ha hagut una certa regulació restrictiva al
voltant d’aquesta figura, però també és veritat que els
col·lectius, les associacions l’han utilitzada molt poc perquè no
li veuen al final un resultat molt pràctic. Això és una realitat.
Nosaltres pensam que s’ha de potenciar, però tampoc no volem
tirar les campanes al vol perquè realment això no aconseguirà
grans objectius ni grans titulars, perquè difícilment al final en
el tràmit burocràtic, en el tràmit parlamentari sempre hi haurà
esmenes, sempre hi haurà canvis i sempre es pot produir per
aquelles entitats promotores, diguem, un cert sentiment de
dissolució de les idees principals.

Perquè, a més a més, aquí hi ha un problema greu que per
a mi és el més dificulta que això sigui un mecanisme realment
molt útil i és la seva vinculació a la despesa pública, perquè, al
final, la immensa majoria de les iniciatives tenen una
repercussió de despesa pública i això va unit a una política
pressupostària, una política tributària. Clar, això dificulta molt,
amb caràcter genèric, que aquest mecanisme sigui plenament
satisfactori, però bé. 

En definitiva, no es tracta avui de trobar emperons ni les
dificultats que té el mecanisme, es tracta de celebrar la
iniciativa presentada per MÉS per Menorca, es tracta de donar-
li suport i es tracta de dir que nosaltres estam en aquesta línia
de facilitar el dret a la participació política dels ciutadans. Per
això, el nostre suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula el Sr. Pericay, per un temps de set
minuts i mig. 

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, i sort també en aquesta aventura.

Bon dia a tothom, senyors i senyores diputats. Ciutadans
votarà a favor de la presa en consideració d’aquesta proposició
de llei de modificació de la Llei reguladora de la iniciativa
legislativa popular de les Illes Balears, vagi això per endavant.
Votarem a favor per diverses raons, en primer lloc, perquè una
llei com aquesta, del 1991, és a dir, de fa més d’un quart de
segle, necessita forçat una revisió, i no perquè les lleis no
puguin durar un quart de segle, que evidentment poden durar
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un quart de segle, només faltaria, el problema és que aquesta és
una llei diferent de les altres, és una llei especial, és una llei que
afecta la complementarietat entre la participació ciutadana i la
labor parlamentària o legislativa. Durant aquest quart de segle,
justament, han passat en aquest terreny moltes coses que així
conviden a revisar una llei com aquesta.

Bàsicament, -i això és el segon element- durant aquests
darrers anys s’ha produït una progressiva desafecció dels
ciutadans cap a la classe política; s’ha estès la percepció que els
polítics funcionen al marge de la societat, de la societat i els
seus problemes; al marge, per tant, dels problemes dels
ciutadans. Així ho confirmen les enquestes d’opinió, els polítics
són avui la quarta preocupació dels ciutadans i han estat fins no
fa gaire la tercer preocupació dels ciutadans; per tant és ver que
existeix aquesta percepció. I és justament, a més, la incapacitat
de la classe política o la mala gestió de la classe política quan
ha hagut de lluitar contra l’atur, contra la crisi econòmica, i
quan ha hagut de posar fre a la corrupció el que ha contribuït a
crear en gran part també aquesta desafecció. “Si els polítics no
són capaços de treure’ns d’aquest mal pas -es demana molta de
gent- com podem seguir confiant en ells?, com podem seguir
confiant en els governs, en els parlaments, en els ajuntaments,
etc.?”

Hi ha encara un tercer motiu, per a nosaltres, un tercer
factor important, que són els canvis tecnològics. Gràcies a la
tecnologia el món realment s’ha fet molt més petit del que era,
i la relació entre els ciutadans és avui en dia molt més fàcil,
afortunadament. La participació, idò, també, i des d’aquest punt
de vista no aprofitar els avantatges que aquests canvis
tecnològics ens ofereixen en benefici d’aquesta democràcia més
participativa seria realment de beneits, no tendria cap sentit. En
aquest sentit, per exemple, l’habilitació de la firma electrònica
és una de les mesures que sens dubte contribuiran també a
fomentar aquesta participació, en tant que facilitarà la recollida
de firmes.

I el quart factor: Ciutadans, en el seu programa a les
eleccions generals, i no és un factor menor, ja proposava
aquesta reducció, una reducció a la meitat del nombre de firmes
necessàries fins ara per impulsar una iniciativa legislativa al
Congrés dels Diputats, i també una reducció anàloga en el
temps màxim de presa en consideració. Per tant podem dir que
anem en el mateix sentit en aquest parlament que en el conjunt
de l’Estat.

Per descomptat aquest vot a favor de la presa en
consideració que feim per tots aquests factors que acab
d’enumerar no impedirà que presentem una sèrie d’esmenes
tendents a millorar la proposició de llei, perquè també hi ha
coses que no ens acaben de convèncer, i hi ha coses que
consideram -i això és el més important- millorables. Per tant
contribuirem o intentarem contribuir a millorar aquest text.
Com que ara no és el moment de precisar quines poden ser
aquestes esmenes em limitaré a exposar un criteri general amb
què les presentarem. Abans parlava de la imprescindible
complementarietat entre participació ciutadana, d’una banda,
i labor legislativa, d’una altra; deia complementarietat i no, en
canvi, confusió, reiteració, suplantació; crec que val la pena
insistir en això. Un dels perills d’aquesta reforma és que ens
faci perdre el sentit de la realitat, la consciència dels límits o de

les diferències, si ho volen dir així, entre l’acció ciutadana per
una banda i l’acció institucional per una altra. Nosaltres creim
que preservar aquesta frontera és fonamental. 

M’explic: una iniciativa que compti amb les firmes
necessàries, que sigui admesa a tràmit per la Mesa i que passi
el sedàs de la presa en consideració, no deixarà de ser finalment
una iniciativa d’uns quants milers de ciutadans que haurà estat
presentada en forma de proposició de llei i que té l’aval de la
majoria de la cambra per ser debatuda, i és justament el que
vendrà després, o sigui, el seu poliment en ponència i en
comissió i, en fi, la seva aprovació final, allò que realment li
donarà el crèdit necessari, i aquest crèdit serà la conseqüència
directa d’haver estat aprovada per una institució, el Parlament
de les Illes Balears, on hi ha representada la voluntat popular
a través d’un procés electoral i que en el nostre cas es concreta
en la participació de més de 433.000 ciutadans, que són els que
varen votar a les darreres eleccions autonòmiques. Dic això
perquè convé no perdre de vista el contrast entre aquestes
magnituds: 5, 6, 7 milers de ciutadans units per un interès
particular completament legítim, confrontats a la representació
parlamentària resultant del vot depositat per 433 milers de
ciutadans, una representació parlamentària, per cert, que ha de
vetllar per l’interès general, o sigui pel de tots els ciutadans de
Balears, hagin votat o no, això ja és una altra qüestió.

Crec que no està malament que ho tenguem present, i que
també tenguem present, ja que hi som, una cosa que a vegades
el marc imperant del nacionalisme ens fa oblidar, que és que
tots i cada un dels diputats i les diputades d’aquesta cambra
representam el conjunt dels ciutadans de Balears, i no tan sols
els d’Eivissa, els de Menorca, els de Mallorca o els de
Formentera.

I aquesta voluntat de no confondre els papers a què em
referia fa un moment, de saber fins on ha d’arribar cadascú, es
relaciona també amb les funcions respectives d’aquests dos
àmbits. Si se’m permet una analogia, diré que els creuen en la
democràcia directa i consideren prescindible, o com a mínim
secundària, la representativa, són com els que es creuen
prescindible o secundari el periodisme i estan convençuts que
la informació es pot transmetre de manera directa de la font als
destinataris, o sigui, sense presentar-la en un context, sense
relacionar-la amb uns antecedents, sense encaixar-la en un marc
necessari i imprescindible, sense mediació, en una paraula.

Aquesta funció mediadora és la que ens correspon, crec jo,
a tots els que formam part d’aquesta cambra, i se suposa que hi
som per això. Ara només falta que sapiguem estar a l’altura de
les circumstàncies. La tramitació d’aquesta proposició de llei
serà en tot cas una bona manera de comprovar-ho.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera, té la paraula la Sra. Sílvia Tur, per un
temps de set minuts i mig.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia. Gràcies, Sr. President, i novament enhorabona, li
desitj molta sort. 

Bé, per part meva seré breu i faré una intervenció crec que
molt... molt resumida. Estam d’acord en general amb els termes
que vostès plantegen per fer la modificació d’aquesta llei; era
un dels acords que hi havia dins el document dels acords pel
canvi, és a dir, simplificar i afavorir la possibilitat de presentar
iniciatives legislatives i tota la resta d’iniciatives que tenguin a
veure amb donar major participació a la ciutadania dins
l’activitat parlamentaria d’aquesta cambra. Estic també d’acord
amb la majoria d’elements que plantegen canviar; no entraré en
els detalls perquè crec que aquesta és una feina que farem amb
més profunditat quan arribi el moment de presentar esmenes, i,
ja els dic, no he d’afegir gaire cosa més. Aquí hi ha hagut
persones que han intervengut prèviament i han citat... han fet
una exposició de motius prou ampla que puc subscriure
pràcticament en la seva totalitat.

Per tant, MÉS per Menorca, felicitats per registrar aquesta
iniciativa. Li donam suport. Bona feina i endavant. 

Res més a dir. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari PSIB-
PSOE té la paraula la Sra. Maria José Camps, per un temps de
quinze minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Jo també li vull desitjar sort en aquesta
nova tasca que avui enceta en aquesta casa.

Senyores i senyors diputats, des de 1991, en què fou
aprovada -ja s’ha dit repetidament- la Llei 4/91, reguladora de
la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears, han passat
més de 25 anys, i en aquest temps s’han produït importants
canvis a la societat, demanant la ciutadania una participació en
la vida política més activa, més enllà de dipositar el seu vot
cada quatre anys.

La iniciativa legislativa popular és un mecanisme de
participació ciutadana en l’activitat legislativa i un clar exemple
de democràcia directa, prevista ja a la Constitució Espanyola
i regulada mitjançant la Llei Orgànica 3/84, de 26 de març, i
prevista així mateix al nostre Estatut d’Autonomia i regulada,
com he dit abans, per la Llei 4/91 d’aquest parlament. Per tant,
idò, tenim un marc regulador que no podem obviar, si bé no dic
que sigui un cotilla, com sí ha dit el Sr. Abril. 

L’actual regulació autonòmica de la iniciativa legislativa
popular exigeix un nombre de signants de 10.000 o un 30% del
cens de cada circumscripció, requisit que convenim amb el
portaveu proposant que dificulta i limita el seu exercici, a part
que també pot córrer el risc de caure en sac romput si el
Parlament no tingués la voluntat de donar-li tràmit. Els grups

parlamentaris que donam suport al Govern i que vam signar els
acords pel canvi ja ho vam preveure incloent dins l’apartat de
modificació del Reglament de les Illes Balears per tal de
facilitar la participació ciutadana en la vida política sense la
necessitat de facilitar la tramitació de la iniciativa legislativa
popular per reduir el nombre de signatures, talment com ho he
dit es troba recollit en aquest acords pel canvi, essent, per tant,
que, a part de modificar-se la Llei del 91, s’haurà de modificar
també, necessàriament, el Reglament del Parlament per adequar
el tràmit parlamentari de les ILP a la nova regulació legal que
sorgeixi d’aquesta proposició de llei.

Des que en el 91 s’aprovà aquesta llei, són deu les
iniciatives legislatives populars que s’han tramitat en aquest
parlament o que han intentat accedir-hi, essent que només
quatre van arribar al primer debat de presa en consideració en
aquest plenari, superant així només quatre els requisits de les
signatures que he dit abans, o també la matèria sobre la qual
versava la iniciativa, cap de les quals però no va arribar a
convertir-se en llei.

Així, idò, convindran amb mi que tan poc èxit que fins ara
ha tengut la iniciativa legislativa popular i la convulsió de la
ciutadania que reclama major participació a la vida pública, fa
necessari actualitzar la regulació de la ILP i posar a disposició
de la ciutadania un instrument que sigui eficaç, que possibiliti
i faciliti aquest exercici ciutadà en la labor legislativa.

Fent un cop d’ull al nostre voltant, a mode de dret
comparat, ja ho han dit també altres portaveus, veiem com la
Llei Orgànica 3/84, reguladora de la iniciativa legislativa
popular, ha estat objecte de modificació i adequació, amb data
2006 i 2015, la Llei catalana es va modificar el 2006,
l’andalusa el 2011, l’aragonesa el 2014, la gallega el 2015 o la
basca, l’any passat, el 2016. I aquí prenc algunes de les
paraules del president del Parlament, Sr. Picornell, que avui de
matí ens ha dit: “La democràcia representativa ha de millorar-
se, apropar la nostra tasca a la societat civil de les Illes Balears,
hem de salvar la distància entre el Parlament i el carrer,
acomplir i fer acomplir el Reglament, respectar el Reglament
és respectar la ciutadania que representam.” Així, idò, hem de
trobar un encaix adequat a l’exercici de la iniciativa legislativa
popular en aquesta cambra i conforme amb els temps actuals.

Per treballar aquesta proposició de llei, d’important
transcendència, ens hagués agradat, i creiem que hagués estat
més beneficiós obrir un procediment ordinari i no d’urgència,
com es tramitarà aquest text, ja que en aquest darrer cas reduïm
els terminis de tramitació a la meitat, i estic ben segura que
requerirà un debat important i profund, perquè l’èxit de tots
serà que surti el més consensuada possible.

És sabut també per tots els diputats que es treballa
actualment en una comissió de reforma del Reglament i per tant
s’hauran d’encaixar molt bé les dues normes, per una banda la
llei i, per altra banda, donar-li l’encaix adequat dins el
Reglament del Parlament.

La proposició de llei aposta diferents coses que creiem que
són prou interessants: reduir a 16 anys l’edat per signar les ILP,
igual que fa la llei catalana, estam d’acord amb afavorir la
participació dels joves a la vida política, però ho hem de fer
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amb totes les garanties que siguin necessàries; ampliar
matèries, permetent les que ara prohibeix l’article 87.3 de la
Constitució, serien aquelles llei orgànica, tributàries, caràcter
internacional i prerrogativa de gràcia, qüestió que crec que
igualment s’ha d’estudiar dins el marc de l’ordenament jurídic
que ens estableix; reduir el nombre de signatures, de 10.000 a
5.000, per una banda, i el percentatge del 30% al 3% del
nombre d’electors de cada circumscripció electoral, no exigint-
se arribar al mínim de les 5.000 signatures; paràmetres que
s’han de fixar garantint, com diu el nostre Estatut d’Autonomia,
el que disposa l’article 15.2, que és que els ciutadans de les
Illes Balears tenen dret a participar en condicions d’igualtat en
els assumptes públics, directament o mitjançant representants,
en els termes que estableixen la Constitució, aquest Estatut i les
lleis. Per tant, aquí també s’haurà de trobar encaix dins el marc
que ho regula.

Ampliar el termini de recollida de signatures, creiem que és
important, perquè aquest termini farà possible que aquestes
iniciatives legislatives populars tenguin més facilitat per dur-se
a terme.

Amplia com a objecte de les iniciatives legislatives populars
les consultes populars de caràcter referendari, evolucionant
l’actual regulació, que actualment no les permet, atès que la
Constitució i la Llei Orgànica, de 18 de gener, sobre la
regulació de les diferents modalitats de referèndum estableix
que l’autorització de convocatòria sigui o diu que sigui
competència exclusiva de l’Estat. Per la seva part, en aquest
punt, l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia, diu, en el seu
apartat, 2.c), que els ciutadans de les Illes Balears tenen el dret
a promoure la convocatòria de consultes populars pel Govern
de les Illes Balears, consells insulars o els ajuntaments, en els
termes que estableixin la Constitució Espanyola i la llei, per
tant aquí haurem d’obrir un debat respecte d’això trobant-hi
aquest encaix adequat.

També proposa aquesta proposició de llei de modificar les
funcions de la junta electoral actualment, també ho ha dit el
portaveu de MÉS per Menorca, es troba atribuïda aquesta
competència de validació dels plecs de les signatures i el
control d’aquestes signatures a la Mesa del Parlament, però són
pràcticament totes les lleis que he citat abans, autonòmiques en
dret comparat, que ja donen aquestes funcions a la junta
electoral.

Modifica també el tràmit parlamentari i permet la
participació en tot el procés dels promotors de la iniciativa
legislativa popular, que creiem que també evoluciona l’actual
regulació.

I una cosa que ens sembla molt important és que es
garanteix que la iniciativa legislativa popular que reuneixi els
requisits per ser debatuda en aquesta cambra, no caigui en sac
romput, és a dir que hi haurà l’obligació, per llei, que el
Parlament prengui en consideració o dugui a debat, en un
termini màxim de tres mesos, la iniciativa que s’hagi presentat
i que no decaigui, no només entre períodes no ordinaris, sinó
fins i tot que no decaigui quan finalitzi la legislatura.

Donarem suport, idò, a la presa en consideració d’aquesta
proposició de llei, que és ja una necessitat i és també un dels

compromisos recollits en els acords pel canvi. Ara ens queda
només fer feina tant en ponència com en comissió perquè surti
amb el major consens possible.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Passam al torn de fixar
posicions, pels grups que no intervendran ni a favor ni en
contra, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan
María Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Juan Manuel.

EL SR. PRESIDENT:

Juan Manuel, disculpi.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Y también desearle mucha suerte en
su cometido, sobre todo que ejerza su labor de presidente con
independencia y neutralidad.

Vamos a ver, en primer lugar, destacar que la toma en
consideración, como se ha explicado, pues es el inicio del
trámite parlamentario de esta modificación legislativa, que
coincidimos con las anteriores exposiciones en que es
importante la actualización de la normativa vigente, de la Ley
4 del 91, pues es una ley que en su momento fue pionera en
España, pero que, evidentemente, ha quedado desfasada y que
hay que actualizarla.

De las cuestiones que la propuesta menciona y establece,
hay cuestiones que nos gustan más y otras que no coincidimos
tanto, que serán vistas en el procedimiento de elaboración.

Hay una cuestión fundamental, por ejemplo la adaptación
del texto legal a la nueva Ley de procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, a la Ley 39/2015, a la
fuerza hay que hacerlo, en la que se regula toda la cuestión de
la firma electrónica, yo creo que ahí hay una apuesta
importante, hay una adaptación legal que se puede hacer y que
creo que con este trámite se podría avanzar bastante.

También hay que ser realistas, la desafección de los
ciudadanos a la actividad política y a las instituciones no lo va
a solucionar la modificación de la iniciativa legislativa, es una
herramienta más, una herramienta, además, que, visto como
funciona en otras administraciones, tampoco tiene una
incidencia enorme, seamos realistas, porque parece que aquí si
no modificamos esto, vamos, la desafección continuará y todas
estas cosas. Creo que la desafección de los ciudadanos a la
actividad pública pues también se produce por muchísimos
otros motivos que no tienen nada que ver con tener una ley de
iniciativa legislativa que haga falta actualizarla.
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No puedo coincidir, yo que sé, creo que posturas diciendo
que... pues que no se debe cumplir la ley o que la Constitución
se puede saltar a la torera, pues creo que, evidentemente,
tampoco contribuyen a la afección de los ciudadanos por la
actividad política, o el simplificar los problemas y buscarles
soluciones sencillas ante los ciudadanos dando expectativas y
creando posiciones políticas populistas creo que también
contribuyen a la desafección de los ciudadanos por la política.

Pero, en definitiva, creo que hay cuestiones que sí que
estamos de acuerdo, y otras que serán más discutibles. No nos
parece correcto que se tramite por trámite de urgencia, creo que
es bastante complicado y me uniría a la petición que ha hecho
la portavoz del Partido Socialista, de que se tramite por trámite
ordinario.

Me llama la atención que un tema que sea el cumplimiento
de uno de los acuerdos del cambio, pues venga suscrito
únicamente por uno de los partidos políticos que dan apoyo al
Gobierno y no venga suscrito por todos los grupos políticos.
Hay alguna cuestión, que también se ha mencionado
previamente, de encaje constitucional y de posibles dudas
legales sobre la propuesta, en concreto pues la exclusión de
determinadas materias, la exclusión de las materias previstas en
el artículo 87.3 de la Constitución, pues que éstas sí que se
incluyan en la posibilidad de iniciativas legislativas en
Baleares, por ejemplo en materia tributaria o en materia de
tratados internacionales, creo que, como mínimo lo deberíamos
analizar con calma.

El tema de la disminución del número de firmas, pues creo
que está bien que hablemos de la disminución del número de
firmas, pero hay que andarse con cuidado, porque la
disminución al 3% por circunscripciones electorales pues puede
dar lugar a que en las islas menores, que hay menos población
y el censo es inferior, pues con muy poquitas firmas se puede
estar cada dos por tres trayendo iniciativas legislativas en
detrimento de la dificultad para conseguir iniciativas
legislativas por ejemplo en Mallorca; igual cabría, por ejemplo,
una cláusula suelo determinada del número de firmas como
mínimo, por poner una cuestión que creo que vale la pena
debatir, no es que estemos totalmente en contra ni a favor, pero
creo que hay cuestiones importantes a tratar.

El plazo que se da al Govern, por ejemplo, para determinar
si hay afección presupuestaria, se amplía el plazo para
conseguir las firmas, de tres meses a seis meses, y al Govern,
si en 8 días no contesta, pues no hay afección presupuestaria y
se tramita la iniciativa legislativa sin informe del Govern, creo
que también es una cuestión importante.

En definitiva, bueno, se ha dicho por parte de Podemos que
había tenido lugar este fin de semana un acontecimiento
mundial democrático, que era su congreso, yo les invito a que
miren también, no les pondré el video que tengo, que circula
por la red...

(Remor de veus, algunes rialles i alguns aplaudiments)

... del señor que dice que hay 80.000 casos pendientes de
resolución de su comité de garantías, pero quiero decir que

algunos problemas también tienen ustedes en sus congresos que
tan democráticos tampoco creo que lo sean.

Por tanto, solicitamos que se tramite por plazos ordinarios,
estamos a favor de actualizar la normativa, creo que hay
algunas cuestiones que estaríamos a favor de la propuesta, pero
otras que vale la pena meditarlas, pactarlas y llegar a un
acuerdo para que el resultado sea positivo. Por eso nuestra
posición será de abstención.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Passam a la votació de la
presa en consideració d’aquesta llei debatuda. Votam.

Vots a favor, 38; en contra, cap, i 19 abstencions.

Per tant, es pren en consideració aquesta llei.

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

(Alguns aplaudiments)
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Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears.

LA SRA. LLETRADA OFICIALA MAJOR:

Bon dia a tothom.

L’article 4 del Reglament d’aquesta cambra estableix que
el dia i l’hora assenyalats a la resolució de la sessió
constitutiva, els diputats i les diputades electes es constituiran
en assemblea. Aquesta ha de ser presidida pel diputat o la
diputada de major edat, assistit per dos secretaris o secretàries
que ho seran els dos diputats o les dues diputades de menor
edat.

En conseqüència, aquesta oficialia major informa que la
presidència de l’assemblea correspon a Sr. Pablo Jesús Jiménez
i Fernández, que serà assistit en qualitat de secretàries per la 
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho i la Sra. María Tania Marí
i Marí.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pablo Jesús
Jiménez i Fernández):

Bon dia a tothom, queda oberta la sessió.

D’acord amb el que preveu l’article 5.1 del Reglament del
Parlament es llegirà la resolució de la sessió constitutiva i, en
conseqüència, té la secretària Sra. Gloria Pilar Santiago i
Camacho.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D'EDAT (Gloria
Pilar Santiago i Camacho):

"Resolució del president de la Diputació Permanent del
Parlament de les Illes Balears de convocatòria de la sessió
constitutiva del Parlament de les Illes Balears.

D’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, per la qual s’aprova la reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i l’article 3 del
Reglament del Parlament, aprovat pel Ple de la cambra en la
sessió de dia 19 de març de 2019, una vegada celebrades les
eleccions al Parlament de les Illes Balears i proclamats
oficialment els resultats, el president de la Diputació Permanent
ha de convocar mitjançant resolució la sessió constitutiva que
ha de tenir lloc en el termini màxim de 30 dies després de la
celebració de les eleccions.

Per tot això, conformement amb les atribucions de l’article
3 del Reglament del Parlamenti, resolc: 

Primer. Convocar els diputats i les diputades electes a la
sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears que tendrà
lloc el dia 20 de juny d’enguany, a les 10.00 hores, a la seu del
Parlament.

Segon. Aquesta resolució produirà efectes el mateix dia en
què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Es
publicarà també al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

Palma, 13 de juny de 2019. El president de la Diputació
Permanent, Baltasar Picornell i Lladó."

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pablo Jesús
Jiménez i Fernández):

Seguidament la secretària Sra. Maria Tania Marí i Marí
llegirà la relació dels diputats i diputades electes que han
aportat al Registre de l’Oficialia Major del Parlament les
credencials corresponents.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D'EDAT (Maria
Tania Marí i Marí):

Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías.
Sr. Maxo Benalal i Bendrihem.
Sra. Helena Benlloch i Bottini.
Sr. Damià Borràs i Barber.
Sra. María Salomé Cabrera i Roselló.
Sra. Joana Aina Campomar i Orell.
Sr. Jorge Campos i Asensi.
Sr. José Luís Camps i Pons.
Sra. Sílvia Cano i Juan.
Sra. María Pilar Carbonero i Sánchez.
Sr. Enrique Casanova i Peiró.
Sr. Josep Castells i Baró.
Sra. Isabel Castro i Fernández.
Sr. Gabriel Company i Bauzá.
Sra. Elena Costa i Coll.
Sr. Antonio Costa i Costa.
Sra. Pilar Costa i Serra.
Sra. Margarita Durán i Cladera.
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.
Sra. Irantzu Fernández i Prieto.
Sr. Josep Ferrà i Terrasa.
Sr. Joan Ferrer i Ripoll.
Sr. Jaume Font i Barceló.
Sra. Patrícia Font i Marbán.
Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.
Sra. María Antonia García i Sastre.
Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.
Sra. Patricia Juana Gómez i Picard.
Sra. Patricia Guasp i Barrero.
Sr. Pablo Jesús Jiménez i Fernández.
Sr. Mariano Juan i Guasch.
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.
Sr. Alejandro López i Soria.
Sr. Martí Xavier March i Cerdà.
Sra. Maria Tania Marí i Marí.
Sra. Virginia Marí i Rennesson.
Sr. Vicente Alejandro Marí i Torres.
Sra. Antonia Martin i Perdiz.
Sra. Cristina Mayor i Abad.
Sr. Josep Melià i Ques.
Sr. Jesús Méndez i Baiges.
Sr. Antonio Morante i Milla.
Sr. Iago Negueruela i Vázquez.
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero.
Sra. Asunción Pons i Fullana.
Sr. Marc Isaac Pons i Pons.
Sra. Catalina Pons i Salom.
Sra. Idoia Ribas i Marino.
Sra. María Nuria Riera i Martos.
Sr. Ramón Roca i Mérida.
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Sr. Sergio Rodríguez i Farré.
Sr. Sebastián Sagreras i Ballester.
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho.
Sra. Fina Santiago i Rodríguez.
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.
Sra. Silvia Margarita Tur i Ribas.
Sr. Miquel Vidal i Vidal.
Sr. Juan Pedro Yllanes i Suárez.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pablo Jesús
Jiménez i Fernández):

D’acord amb la certificació lliurada per la secretària de la
Junta Electoral de les Illes Balears, es fa constar que no s’ha
presentat cap recurs contenciós electoral en relació amb els
diputats i les diputades proclamats electes.

A continuació procedirem a l’elecció dels membres de la
Mesa del Parlament. Per a aquesta elecció es tendrà en compte
l’establert a l’article 37 i 38 del Reglament del Parlament i es
procedirà, en primer lloc, a l’elecció del president o de la
presidenta, per la qual cosa, cada diputat escriurà un sol nom a
la papereta que tenen damunt la taula i en resultarà elegida
aquella persona que tengui el vot de la majoria absoluta dels
membres de la cambra en primera votació. Si ningú no obtenia
en primera votació aquesta majoria, es repetirà l’elecció entre
les persones que hagin aconseguit les dues votacions majors i
en resultarà elegida la que n’obtengui més vots.

Pel que fa a l’elecció dels vicepresidents i/o les
vicepresidentes, s’elegiran simultàniament; cada diputat i
diputada escriurà un sol nom a la papereta i en resultaran
elegides per ordre successiu les dues persones que obtenguin
major nombre de vots. Els secretaris i/o les secretàries de la
cambra seran elegits de la mateixa forma.

Si en alguna votació es produïa empat, se celebraran
votacions successives entre les persones candidates igualades
en vots i si l’empat persistia després de quatre votacions, es
considerarà elegida la persona candidata que formi part de la
llista més votada a les eleccions autonòmiques.

Quant a l’elecció de president o presidenta, en compliment
del que estableix l’article 37.2 del Reglament del Parlament,
preg a les distintes formacions polítiques que comuniquin a
aquesta presidència el nom del seu candidat o candidata per a
aquesta elecció. Moltes gràcies.

LA SRA. CANO I JUAN:

Bon dia, des del Grup polític PSIB-PSOE proposam el Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pablo Jesús
Jiménez i Fernández):

Moltes gràcies.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, Sr. President, des del Grup del Partit Popular proposam
Juan Manuel Lafuente Mir.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sr. Presidente, el Grupo Vox propone a Jorge Campos
Asensi.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pablo Jesús
Jiménez i Fernández):

Bé, el candidat o la candidata són els següents: Vicenç
Thomàs, del Partit Socialista; José Manuel Lafuente, del Partit
Popular, perdó, Juan Manuel Lafuente, del Partit Popular, i
Jorge Campos, del Partit de Vox.

Per tal de procedir a l’elecció de president o presidenta del
Parlament han d’escriure un sol nom a les paperetes. La
secretària Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho començarà a
cridar-los per ordre alfabètic perquè dipositin la papereta a la
urna.

Sra. Santiago, pot llegir el nom del diputat i diputada, per
favor. 

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D'EDAT (Gloria
Pilar Santiago i Camacho):

Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías.
Sr. Maxo Benalal i Bendrihem.
Sra. Helena Benlloch i Bottini.
Sr. Damià Borràs i Barber.
Sra. María Salomé Cabrera i Roselló.
Sra. Joana Aina Campomar i Orell.
Sr. Jorge Campos i Asensi.
Sr. José Luís Camps i Pons.
Sra. Sílvia Cano i Juan.
Sra. María Pilar Carbonero i Sánchez.
Sr. Enrique Casanova i Peiró.
Sr. Josep Castells i Baró.
Sra. Isabel Castro i Fernández.
Sr. Gabriel Company i Bauzá.
Sra. Elena Costa i Coll.
Sr. Antonio Costa i Costa.
Sra. Pilar Costa i Serra.
Sra. Margarita Durán i Cladera.
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.
Sra. Irantzu Fernández i Prieto.
Sr. Josep Ferrà i Terrasa.
Sr. Joan Ferrer i Ripoll.
Sr. Jaume Font i Barceló.
Sra. Patrícia Font i Barceló..., i Marbán, perdó.
Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.
Sra. María Antonia García i Sastre.
Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.
Sra. Patricia Juana Gómez i Picard.
Sra. Patricia Guasp i Barrero.
Sr. Mariano Juan i Guasch.
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.
Sr. Alejandro López i Soria.
Sr. Martí Xavier March i Cerdà.
Sra. Virginia Marí i Rennesson.
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Sr. Vicente Alejandro Marí i Torres.
Sra. Antonia Martín i Perdiz.
Sra. Cristina Mayor i Abad.
Sr. Josep Melià i Ques.
Sr. Jesús Méndez i Baiges.
Sr. Antonio Morante i Milla.
Sr. Iago Negueruela i Vázquez.
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero.
Sra. Asunción Pons i Fullana.
Sr. Marc Isaac Pons i Pons.
Sra. Catalina Pons i Salom.
Sra. Idoia Ribas i Marino.
Sra. María Nuria Riera i Martos.
Sr. Ramón Roca i Mérida.
Sr. Sergio Rodríguez i Farré.
Sr. Sebastián Sagreras i Ballester.
Sra. Fina Santiago i Rodríguez.
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.
Sra. Silvia Margarita Tur i Ribas.
Sr. Miquel Vidal i Vidal.
Sr. Juan Pedro Yllanes i Suárez.
Sr. Pablo Jesús Jiménez i Fernández.
Sra. Maria Tania Marí i Marí.
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pablo Jesús
Jiménez i Fernández):

Acabada aquesta votació procedirem a fer el recompte de
vots, es llegirà en veu alta el nom escrit a cadascuna de les
paperetes.

Vicenç Thomàs.
Juan Manuel Lafuente.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Juan Manuel Lafuente.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Juan Manuel Lafuente.
Jorge Campos.
Vicenç Thomàs.
Juan Manuel Lafuente.
Jorge Campos.
Blanco.
Juan Manuel Lafuente.
Blanco.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Blanco.
Blanco.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Juan Manuel Lafuente.
Juan Manuel Lafuente.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Juan Manuel Lafuente.
Juan Manuel Lafuente.
Blanco.
Blanco.

Vicenç Thomàs.
Juan Manuel Lafuente.
Vicenç Thomàs.
Juan Manuel Lafuente.
Vicenç Thomàs.
Blanco.
Vicenç Thomàs.
Juan Manuel Lafuente.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Juan Manuel Lafuente.
Vicenç Thomàs.
Juan Manuel Lafuente.
Jorge Campos.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Juan Manuel Lafuente.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Juan Manuel Lafuente.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
Vicenç Thomàs.
I, blanco.

Resultat de la votació: vots emesos 59; vots vàlids 59; vots
en blanc 8; vols nuls 0.

Vots a favor de Vicenç Thomàs, 32; vots a favor de Juan
Manuel Lafuente, 16; vots a favor de Jorge Campos, 3.

En conseqüència, queda proclamat president del Parlament
de les Illes Balears el Sr. Vicenç Thomàs.

(Aplaudiments)

Seguim, l’elecció del vicepresident i la vicepresidenta de la
cambra, procedirem a la mateixa forma que per a l’elecció de
President. Preg a les distintes formacions polítiques que facin
arribar a la Mesa la proposta de candidats per a aquesta elecció.

EL SR. YLLANES I SUÁREZ:

Bon dia. El Grup Parlamentari d’Unides Podem proposa la
Sra. Gloria Pilar Santiago Camacho.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, Sr. President, cap a la dreta, exacte, moltes gràcies,
nosaltres, el Partit Popular, presenta Juan Manuel Lafuente
Mir.

Gràcies.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sr. Presidente, el Grupo Vox... -aquí- propone a Iodia Ribas
Marino.
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EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Pablo Jesús
Jiménez i Fernández):

Bé, per tal de procedir a l’elecció dels vicepresidents i les
vicepresidentes del Parlament, facin el favor d’escriure un
sol..., perdó, he oblidat dir el nom dels candidats, ho sento. Els
candidats són, per Unides Podem, Gloria Pilar Santiago; pel
Partit Popular, Juan Manuel Lafuente; i pel Partit Vox, Idoia
Ribas. 

Continuu, per tal de procedir a l’elecció dels vicepresidents
i/o les vicepresidentes del Parlament, facin el favor d’escriure
un sol nom a les paperetes, i la secretària, Sra. María Tania
Marí Marí començarà a cridar-los per ordre alfabètic perquè
dipositin la papereta a la urna. Sra.  Marí, vol llegir el nom dels
diputats i les diputades, per favor?

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D’EDAT (María
Tania Marí i Marí):

Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías.
Sr. Maxo Benalal i Bendrihem.
Sra. Helena Benlloch i Bottini.
Sr. Damià Borràs i Barber.
Sra. María Salomé Cabrera i Roselló.
Sra. Joana Aina Campomar i Orell.
Sr. Jorge Campos i Asensi.
Sr. José Luís Camps i Pons.
Sra. Sílvia Cano i Juan.
Sra. María Pilar Carbonero i Sánchez.
Sr. Enric Casanova i Peiró.
Sr. Josep Castells i Baró.
Sra. Isabel Castro i Fernández.
Sr. Gabriel Company i Bauzá.
Sra. Elena Costa i Coll.
Sr. Antoni Costa i Costa.
Sra. Pilar Costa i Serra.
Sra. Margarita Durán i Cladera.
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.
Sra. Irantzu Fernández i Prieto.
Sr. Josep Ferrà i Terrasa.
Sr. Joan Ferrer i Ripoll.
Sr. Jaume Font i Barceló.
Sra. Patrícia Font i Marbán.
Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.
Sra. María Antonia García i Sastre.
Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.
Sra. Patricia Juana Gómez i Picard.
Sra. Patricia Guasp i Barrero.
Sr. Mariano Juan i Guasch.
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.
Sr. Alejandro López i Soria.
Sr. Martí Xavier March i Cerdà.
Sra. Virginia Marí i Rennesson.
Sr. Vicente Alejandro Marí i Torres.
Sra. Antonia Martín i Perdiz.
Sra. Cristina Mayor i Abad.
Sr. Josep Melià i Ques.
Sr. Jesús Méndez.
Sr. Antonio Morante i Milla.
Sr. Iago Negueruela i Vázquez.
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero.

Sra. Asunción Pons i Fullana.
Sr. Marc Isaac Pons i Pons.
Sra. Catalina Pons i Salom.
Sra. Idoia Ribas i Marino.
Sra. María Nuria Riera i Martos.
Sr. Ramón Roca i Mérida.
Sr. Sergio Rodríguez i Farré.
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester.
Sra. Fina Santiago i Rodríguez.
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.
Sra. Silvia Margarita Tur i Ribas.
Sr. Miquel Vidal i Vidal.
Sr. Juan Pedro Yllanes i Suárez.
Sr. Pablo Jesús Jiménez i Fernández.
Sra. Maria Tania Marí i Marí.
I Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Pablo Jesús
Jiménez i Fernández):

Acabada aquesta segona votació, procedirem a fer el
recompte de vots. Es llegirà en veu alta el nom escrit a
cadascuna de les paperetes.

Juan Manuel Lafuente.
Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Juan Manuel Lafuente.
Blanco.
Juan Manuel Lafuente.
Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Pone en este: Gloria Camacho.
Juan Manuel Lafuente.
Juan Manuel Lafuente.
Idoia Ribas.
Gloria Santiago.
Idoia Ribas.
Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Blanco.
Juan Manuel Lafuente.
Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Juan Manuel Lafuente.
Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Juan Manuel Lafuente.
Juan Manuel Lafuente.
Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Juan Manuel Lafuente.
Juan Manuel Lafuente.
Juan Manuel Lafuente.
Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Blanco.
Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Juan Manuel Lafuente.
Gloria Santiago.
Juan Manuel Lafuente.
Juan Manuel Lafuente.
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Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Juan Manuel Lafuente.
Juan Manuel Lafuente.
Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Juan Manuel Lafuente.
Gloria Santiago.
Juan Manuel Lafuente.
Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Juan Manuel Lafuente.
Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Gloria Santiago.
Idoia Ribas.
Gloria Santiago.
Juan Manuel Lafuente.
I, Gloria Santiago.

Resultat de la votació: vots emesos, 59; vots vàlids, 59; vots
en blanc, 3; vots nuls, 0.

En conseqüència, queden proclamats... no, perdó, perdó,
perdó..., perdó, els resultats: vots a favor de la Sra. Gloria
Santiago, 32 vots, Gloria Pilar Santiago i Camacho; vots a
favor del Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, 21; i vots a favor de
la Sra. Idoia Ribas i Marino, 3.

En conseqüència, queda proclamada vicepresidenta primera
del Parlament de les Illes Balears la Sra. Gloria Pilar Santiago
i Camacho.

(Aplaudiments) 

I vicepresident segon del Parlament de les Illes Balears el
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.

(Aplaudiments)

A continuació, procedirem a l’elecció dels secretaris i/o les
secretàries de la cambra de la mateixa forma com s’ha fet
l’elecció dels vicepresidents i les vicepresidentes.

Preg a les distintes formacions polítiques que facin arribar
a la Mesa les propostes de candidats per a aquesta elecció.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Des de MÉS per Mallorca presentam Joana Aina
Campomar Orell.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. President? Bon dia -aquí-, del grup polític Ciutadans
proposem Messod Maxo Benalal Bendrihem.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sr. Presidente, desde el grupo Vox -aquí, a la extrema
izquierda-, el grupo Vox propone al Sr. Sergio Rodríguez
Farré.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT (Pablo Jesús
Jiménez i Fernández):

Bé, els noms dels candidats proposats per les distintes
formacions polítiques són els següents: la Sra. Joana Aina
Campoamor, Campomar, -perdó, perdó, perdó-, Sra. Joana
Aina Campomar i Orell; el Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, i el
Sr. Sergio Rodríguez i Farré. 

Per tal de procedir a l’elecció dels secretaris del Parlament,
facin el favor d’escriure un sol nom a les paperetes, i la
secretària Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho començarà a
cridar-los per ordre alfabètic perquè dipositin la papereta a la
urna.

Sra. Santiago, vol llegir els noms dels diputats i diputades,
per favor.

LA SRA. SECRETÀRIA DE LA MESA D'EDAT (Gloria
Pilar Santiago i Camacho):

Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías.
Sr. Maxo Benalal i Bendrihem.
Sra. Helena Benlloch i Bottini.
Sr. Damià Borràs i Barber.
Sra. María Salomé Cabrera i Roselló.
Sra. Joana Aina Campomar i Orell.
Sr. Jorge Campos i Asensi.
Sr. José Luís Camps i Pons.
Sra. Sílvia Cano i Juan.
Sra. María Pilar Carbonero i Sánchez.
Sr. Enrique Casanova i Peiró.
Sr. Josep Castells i Baró.
Sra. Isabel Castro i Fernández.
Sr. Gabriel Company i Bauzá.
Sra. Elena Costa i Coll.
Sr. Antonio Costa i Costa.
Sra. Pilar Costa i Serra.
Sra. Margarita Durán i Cladera.
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.
Sra. Irantzu Fernández i Prieto.
Sr. Josep Ferrà i Terrasa.
Sr. Jaume Font i Barceló.
Sr. Joan Ferrer i Ripoll.
Sra. Patrícia Font i Marbán.
Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.
Sra. María Antonia García i Sastre.
Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.
Sra. Patricia Juana Gómez i Picard.
Sra. Patricia Guasp i Barrero.
Sr. Mariano Juan i Guasch.
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.
Sr. Alejandro López i Soria.
Sr. Martí Xavier March i Cerdà.
Sra. Virginia Marí i Rennesson.
Sr. Vicente Alejandro Marí i Torres.
Sra. Antonia Martín i Perdiz.
Sra. Cristina Mayor i Abad.
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Sr. Josep Melià i Ques.
Sr. Jesús Méndez i Baiges.
Sr. Antonio Morante i Milla.
Sr. Iago Negueruela i Vázquez.
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero.
Sra. Asunción Pons i Fullana.
Sr. Marc Isaac Pons i Pons.
Sra. Catalina Pons i Salom.
Sra. Idoia Ribas i Marino.
Sra. María Nuria Riera i Martos.
Sr. Ramón Roca i Mérida.
Sr. Sergio Rodríguez i Farré.
Sr. Sebastián Sagreras i Ballester.
Sra. Fina Santiago i Rodríguez.
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.
Sra. Silvia Margarita Tur i Ribas.
Sr. Miquel Vidal i Vidal.
Sr. Juan Pedro Yllanes i Suárez.
Sr. Pablo Jesús Jiménez i Fernández.
Sra. Maria Tania Marí i Marí.
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Pablo Jesús
Jiménez i Fernández):

Acabada aquesta tercera votació, procediríem a fer el
recompte de vots. Es llegirà en veu alta el nom escrit a
cadascuna de les paperetes.

Joana Aina Campomar.
Joana Campomar.
Maxo Benalal.
Joana Campomar.
Joana Campomar.
Sergio Rodríguez.
Maxo Benalal.
Maxo Benalal.
Blanco.
Joana Campomar.
Joana Campomar.
Maxo Benalal.
Sergio Rodríguez.
Joana Campomar.
Joana Campomar.
Maxo Benalal.
Blanco.
Joana Campomar.
Joana Campomar.
Joana Campomar.
Maxo Benalal.
Joana Campomar.
Maxo Benalal.
Joana Campomar.
Joana Campomar.
Maxo Benalal.
Maxo Benalal.
Maxo Benalal.
Maxo Benalal.
Maxo Benalal.
Joana Campomar.
Maxo Benalal.
Joana Campomar.
Maxo Benalal.

Joana Campomar.
Joana Campomar.
Joana Campomar.
Maxo Benalal.
Joana Campomar.
Sergio Rodríguez.
Maxo Benalal.
Maxo Benalal.
Joana Campomar.
Joana Campomar.
Blanco.
Joana Campomar.
Joana Campomar.
Maxo Benalal.
Joana Campomar.
Maxo Benalal.
Joana Campomar.
Joana Campomar.
Joana Campomar.
Joana Campomar.
Maxo Benalal.
Joana Campomar.
Maxo Benalal.
Joana Campomar.
I, Joana Campomar.

EL SR. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT (Pablo Jesús
Jiménez i Fernández):

Resultat de la votació: vots emesos, 59; vots vàlids, 59; vots
en blanc, 3; vols nuls 0.

Resultat: vots a favor de la Sra. Joana Aina Campomar i
Orell, 32; vots a favor del Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, 21;
vots a favor del Sr. Sergio Rodríguez i Farré, 3.

En conseqüència queda proclamat secretari primer...,
secretària, secretària, en aquest cas, del Parlament de les Illes
Balears la Sra. Joana Aina Campomar i Orell.

(Aplaudiments)

I secretari segon del Parlament de les Illes Balears, el Sr.
Maxo Benalal Bendrihem.

(Aplaudiments)

Acabada la missió d’aquesta mesa d’edat, solament ens
queda felicitar les persones que han estat elegides per ocupar
els diferents càrrecs de la Mesa del Parlament, i al mateix
temps saludar tots els diputats i totes les diputades aquí
presents, i les persones que ens han acompanyat en aquest acte.

Deman als membres de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que passin a ocupar els seus llocs respectius.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. D’acord amb l’establert al Reglament d’aquesta
cambra, correspon ara que aquesta presidència presti el
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jurament o la promesa d’acatar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

Promet acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears.

A continuació la secretària primera de la Mesa del
Parlament anomenarà cadascun dels diputats i diputades i
passaran a formular la promesa o el jurament.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Francina Lluch Armengol i Socías.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, promet.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, jurau o prometeu acatar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maxo Benalal i Bendrihem.

Perdona, els membres de la Mesa són després, perdona.

Perdonau, els membres de la Mesa farem el jurament o
prometrem al final.

Helena Benlloch i Bottini.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jorge Campos i Asensi.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Por España, sí, juro.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

José Luís Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, promet, amb fidelitat al poble de Menorca i sense
renunciar al seu dret d’autodeterminació com a poble.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Isabel Castro i Fernández.

LA SRA. CASTRO I FERNÁNDEZ:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gabriel Company i Bauzá.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
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Elena Costa i Coll.

LA SRA. COSTA I COLL:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antoni Costa i Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margarita Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Per imperatiu legal, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí, prometo.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Ferrà i Terrasa.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Ho promet per imperatiu legal i sense renunciar al dret a
l’autodeterminació dels pobles.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Ferrer i Ripoll.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaume Font i Barceló.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, promet, amb fidelitat al poble de Menorca i sense
renunciar al dret a decidir com a poble.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antonia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mercedes Garrido i Rodríguez:

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patricia Juana Gómez i Picard.

LA SRA. GÓMEZ I PICARD:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patricia Guasp i Barrero.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, prometo.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pablo Jesús Jiménez i Fernández.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, prometo, por imperativo legal, por la democracia y por
la república.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mariano Juan i Guasch.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alejandro López i Soria.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí, prometo.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Martí Xavier March i Cerdà.

EL SR. MARCH I CERDÀ:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Virginia Marí i Rennesson.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí, lo juro.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicente Alejandro Marí i Torres.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonia Martín i Perdíz.

LA SRA. MARTÍN I PERDÍZ:

Sí, promet, en aquesta terra acollidora on lluitarem per
acabar amb les desigualtats socials.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cristina Mayor i Abad.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jesús Méndez i Baiges.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, lo juro.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Morante i Milla.

EL SR. MORANTE I MILLA:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Iago Negueruela i Vázquez.

EL SR. NEGUERUELA I VÁZQUEZ:

Sí, prometo.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marc Pérez-Ribas i Guerrero.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Asunción Pons i Fullana.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marc Isaac Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Por España, sí, juro.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Nuria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ramón Roca i Mérida.

EL SR. ROCA I MÉRIDA:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Por España, sí, juro.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sebastià Sagreras i Ballester.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, ho jur.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Fina Santiago i Rodríguez.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Silvia Margarita Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Vidal i Vidal.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i algunes rialles)

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Pedro Yllanes i Suárez.

EL SR. YLLANES I SUÁREZ:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ara juraran els membres de la Mesa restants, Sr. Maxo
Benalal i Bendrihem.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, prometo.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joana Aina Campomar i Orell.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Promet, per imperatiu legal i sense renunciar al dret a
l’autodeterminació del nostre poble.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, ho jur.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gloria Pilar Santiago i Camacho.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Por la lucha feminista, sí, prometo.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda constituït el Parlament de les Illes Balears
i aquesta constitució serà comunicada al rei, a la presidenta del
Govern de les Illes Balears, en funcions, als presidents del
Congrés i del Senat i al president del Govern de l’Estat.

I ara, si em permeten, abans de finalitzar m’agradaria
dirigir-los unes breus paraules.

Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears en funcions -
a qui no veig- senyores i senyors consellers, en funcions,
senyors i senyores diputats, digníssimes autoritats, ciutadans,
ciutadanes, amics i amigues. 

En primera instància vull expressar el meu agraïment a tots
els membres del PSIB-PSOE per haver dipositat en mi la seva
confiança, de la mateixa manera també faig extensiu aquest
agraïment a tots aquells diputats i diputades que han pensat que
jo podia assumir aquesta responsabilitat.

El repte ara és aconseguir el respecte d’aquells que no
m’han donat suport, amb paraules, amb gestos, amb actitud i
feina diària que em sento capaç d’aconseguir-ho. Com a
president del Parlament assumesc el compromís de ser el
president de totes i de tots els diputats.

Estic molt agraït per haver estat elegit com a president del
Parlament de les Illes Balears, un vertader honor que exerciré
amb estricte respecte a les normes i amb la major voluntat de
diàleg i concòrdia, en representació de tots els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears.

Vull aprofitar per donar la benvinguda a totes les senyores
i senyores diputades que s’estrenen aquesta legislatura, els
desig bona capacitat de feina, bona disposició i especialment
que puguin gaudir de l’oportunitat que tenen per treballar pels
mallorquins, pels menorquins, pels eivissencs i pels
formenterencs, perquè no oblidin mai que ells ens han triat, i a
això no ho hem d’oblidar. Com tampoc no hem d’oblidar que
som una comunitat insular amb les seves pròpies especificitats
i que aquesta diversitat és part important del nostre patrimoni
com a comunitat.

També avui vull tenir unes paraules per als funcionaris i les
funcionàries, per a tots els professionals d’aquesta casa, perquè
sé de la seva professionalitat, de la seva capacitat de feina i de
la seva lleialtat a aquesta institució, al Parlament de les Illes
Balears. 

Vull dir-los que des d’aquesta presidència la meva principal
feina és que el Parlament funcioni i acompleixi les seves
obligacions d’activitat legislativa, de control polític de l’acció
del Govern, d’intercanvi d’opinions, de diàleg i de recerca
d’acords i solucions; acords i solucions necessaris per a la

nostra societat, que encara suporta massa desigualtat i iniquitat,
massa precarietat i manca de justícia social. És un ample camí
per recórrer tots plegats per augmentar la cohesió social. 

Disposam, com tots vostès saben, d’una nova eina, el nou
Reglament, instrument aprovat a final de l’anterior legislatura;
el seu desplegament implica més agilitat, més transparència, la
utilització de les noves tecnologies, més participació i una
major obertura cap a fora, cap a la societat, cap als ciutadans,
i hem d’aprofitar totes les seves potencialitats.

El Parlament ha de ser percebut com el que és, l’expressió
de la pluralitat de la ciutadania; ideològicament té un ventall
ampli d’opinions, i aquesta és una part important de la seva
riquesa, però tampoc no hem d’oblidar que hem de guardar
unes formes, respectant-se i escoltant-se, perquè la democràcia
és això, debatre, discrepar i arribar a acords, acords que han de
ser bons per a una majoria de la ciutadania, per ajudar a
resoldre els problemes dels ciutadans.

Senyores i senyors diputats, em teniu a la vostra disposició. 

Moltes gràcies a tots i a totes, i s’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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Sessió d’investidura de la persona candidata a
president o presidenta de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. D’acord amb el
previst a l’article 158.2 del Reglament del Parlament aquesta
presidència va consultar amb els portaveus designats pels
diferents grups polítics amb representació parlamentària i, un
cop fetes aquestes consultes, propòs per al càrrec de
presidenta de les Illes Balears la Sra. Francina Armengol i
Socías.

Per tant és el moment de cedir la paraula a la candidata a
presidenta del Govern de les Illes Balears per exposar el seu
programa.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sr. President, autoritats, diputades i diputats, convidats i
convidades, amic i amigues.

El passat 26 de maig, els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears varen expressar-nos un missatge clar i contundent: per
primera vegada en la nostra història democràtica, vàrem
revalidar un govern progressista donant el seu suport al
projecte que modernitza la nostra societat.

El resultat de les urnes és una oportunitat històrica, és el
moment de culminar les polítiques iniciades els darrers quatre
anys, és l’hora d’aprofitar l’impuls per dibuixar un horitzó de
progrés per a les dècades vinents, i és la nostra responsabilitat
respondre a la confiança que ens han donat i millorar la vida de
les persones de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Fa quatre anys vaig pujar per primera vegada a aquesta
tribuna com a aspirant a presidir el Govern de les Illes Balears,
els vaig parlar de canvi i els vaig demanar humilment suport al
projecte de progrés que plantejàrem a tota la societat per
caminar junts cap a un futur de drets i oportunitats per a
tothom. 

Record aquells moments per la intensa emoció que
compartírem, conscients que la nostra societat ens havia fet
dipositaris de la il·lusió dels ciutadans i ciutadanes que havien
omplert les urnes d'esperança. Ens havien demanat que
aquestes illes es plantejassin un escenari de convivència i
respecte; que les institucions en les quals se sosté la nostra
democràcia obrissin de nou les seves portes a la ciutadania;
ens reclamaven pau social i educativa; que recuperàssim drets
perduts, per continuar impulsant un projecte democràtic que
només s'enforteix quan generam nous espais de llibertat.

Llavors, com avui, vaig pujar a aquesta tribuna per assumir
la responsabilitat de fer realitat els somnis, de present i de
futur, de milers de persones d'aquestes illes, milers de
ciutadans i ciutadanes que ens demanaven alçada de mires,
progrés per a tots i igualtat sempre; oportunitats en els pitjors
moments i convivència en la cohesió, en l'equitat i la justícia
social, una societat de la qual sentir-nos orgullosos. És la

societat que construïm entre tots, avançant sense fer una passa
enrere, creixent sobre tot el que hem aconseguit junts en les
últimes dècades, lluitant per ser millors, compromesos amb
el que som.

En aquell 2015, d'emocions intenses i grans esperances, la
ciutadania va votar a favor d’unes illes més justes i més
modernes, ecologistes i sostenibles, unes illes feministes, que
combaten la desigualtat i el terrorisme que suposa la violència
masclista, vàrem votar per unes illes millors i avui som més
forts. 

En els darrers quatre anys hem creat una renda social que
garanteix que ningú no es quedi enrere, hem aprovat lleis
pioneres que ens situen a l’avantguarda en la lluita contra el
canvi climàtic  i  la contaminació; hem activat un impost de
turisme sostenible, una eina de solidaritat i equilibri que ens
permet utilitzar els beneficis del turisme per reduir la petjada
que genera al nostre entorn; hem protegit més territori que
mai; hem accelerat la modernització de la nostra economia i
sectors clau com el turisme, la indústria o el comerç; hem
augmentat la inversió en educació, sanitat i serveis socials fins
a assolir xifres mai vistes en aquesta terra; i així, hem ampliat
les plantilles de docents i sanitaris; hem retornat la sanitat
universal i hem acabat amb la injustícia dels copagaments
farmacèutics per als nostres pensionistes; i hem reactivat les
polítiques de dependència.

Des del màxim consens, també hem aprovat lleis que
enforteixen la nostra convivència, com la de fosses o la Llei
LGTBI, lleis que ens fan millors com a societat i que només
per si mateixes ja fan que la legislatura passada hagi valgut la
pena.

Tot això és només el principi del nostre projecte i tot això
ha estat possible gràcies al compromís de partits com MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca, Unides Podem, Gent per
Formentera i el Partit  Socialista. Tots aquests partits hem
tornat a signar ara acords que ens han de servir per culminar
les polítiques iniciades fa quatre anys, és el que ens reclama
la ciutadania i, per això, vull agrair especialment l’esforç que
han fet els partits polítics que donen suport a aquests acords:
el vostre compromís, la vostra capacitat per assolir punts de
trobada en benefici de la ciutadania d’aquestes illes és la
millor garantia de progrés per a tothom.

Aquest pacte permet estabilitat, és públic i transparent,
cerca la rendició de comptes i, sobretot, dibuixa una millor
democràcia perquè és una garantia per a la ciutadania, com
hem demostrat acomplint-lo.

Ara els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterencs ens han demanat clarament més pacte, més
progrés, ens reclamen unes illes que puguin fer de l'estabilitat
política aconseguida el motor per completar la transformació
iniciada fa quatre anys. 

Per això vull tornar a adreçar-me a tots vostès per renovar
amb la seva confiança la il·lusió de tothom i demanar-los que
donin suport novament a un govern progressista que es
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proposa completar la modernització de les Illes Balears. Els
ho deman a tots perquè sé que la majoria de vostès
comparteixen la necessitat de seguir avançant, els propòs que
donin suport a un projecte de país que beneficia tothom, un
projecte que creix amb l’acord i amb la recerca de consensos
per garantir un futur millor.

Diputats i diputades, al segle XXI només es pot governar
d’una manera: des del diàleg i l’escolta activa, i aquesta ha
estat i tornarà a ser la manera de fer del Govern de les Illes
Balears. Els fets dels darrers quatre anys ens avalen, però tots
som conscients que ara la responsabilitat és encara major.

Avui se'ns exigeix més, avui tenim davant nosaltres
l'obligació de treballar més que mai per projectar aquestes
illes en un futur d'èxit social, d'igualtat i convivència; de
respecte al que som, a la nostra cultura i a la nostra història, a
la nostra llengua i al nostre  patrimoni; i a un medi ambient
fràgil, sense el qual no serem; un futur de democràcia i
participació ciutadana, de més drets, més llibertats, d'educació
per a tots, de solidaritat i integració, de serveis públics
eficients, capaços d'auxiliar-nos a cada moment de la nostra
vida. Avui administram la il·lusió d'un país i, per això, tenim
l'obligació de fer realitat les illes que somiam. 

Avui el projecte està en marxa i es renova per ser
irreversible, i quan dic irreversible em referesc a culminar la
modernització d'una societat a la qual cabem tots, i a la qual
hem de contribuir tots. Una societat que s’alça sobre
fonaments més sòlids que hem d’alimentar: fonaments com el
rigor en la gestió, que no va en detriment de les polítiques
progressistes, ans al contrari, permet dotar com mai serveis
tan essencials com els socials, la sanitat o l'educació i, a la
vegada, afavorir el major cicle de creixement d’aquest segle,
amb més llocs de treball i de més qualitat; aconseguir que la
prosperitat sigui més compartida, empresaris i sindicats
demostren a les Illes Balears que és possible competir i alhora
elevar més que ningú els salaris en sectors clau.

Aquesta societat moderna i ètica, que ha posat l'ecologia
i el respecte  del medi ambient al centre de les seves
preocupacions i que ha convertit la bona voluntat en lleis que
ens situen a l'avantguarda d'Europa en la lluita contra els
plàstics i el canvi climàtic, assumeix com a propis els
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU per al
2030. Ara hem de fer una passa més i fer que les nostres
normatives pioneres s'apliquin de la manera més eficaç
possible i impulsar des del sector públic l'adaptació de tota la
societat. 

Aquesta societat jove i dinàmica, que augmenta població
escolar, ens reclama que facem tot el possible perquè la
generació més formada no hagi de tornar partir a la recerca
d'oportunitats. Ens exigeix que implantem titulacions d'FP i
d’universitat i que cada vegada estiguin més adaptades al
nostre teixit econòmic. Ens demana que garantim als nostres
nous titulats una porta oberta per guanyar experiència en un
mercat laboral que necessita tot el seu talent, però no sempre
els dona l'opció de demostrar-lo.

Perquè el mirall del nostre èxit ens motiva a fer més, i
això implica que els  plans de lluita contra la precarietat
laboral, que aquí hem implantat i que ara s’apliquen a la resta
d’Espanya, han de servir també per garantir que les jornades de
treball es compleixin, i aprofundir en la recerca d’una igualtat
salarial entre homes i dones. 

Les mesures de suport a empresaris i autònoms han de ser
encara més ambicioses, ajudar a qui emprèn, donar suport als
qui mantenen vives les nostres petites i mitjanes empreses,
acaronar els nostres sectors i negocis emblemàtics,
acompanyar-los cap a un futur de modernització. Perquè una
economia moderna i oberta com la d'aquestes illes només es
planteja un paradigma de creixement: e l del creixement
sostenible i per a tothom.

Aquest és també un èxit d’aquesta societat nostra, solidària
i compromesa, que sap que el gest més humil pot millorar la
vida d’un veïnat. Perquè, com va escriure Antònia Vicens, “el
cel pot cabre dins un bassal”. Per això sap dur la generositat
als petits gestos de cada dia, per això ens demana més, i és la
nostra responsabilitat continuar avançant per reduir les llistes
d'espera sanitàries; per acostar l 'atenció als pacients de
Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca; per millorar tots els
serveis, fer-los més moderns i dotar-los amb les tecnologies
més eficaces, uns serveis que, per descomptat, han d’estar
preparats per a un futur que ens exigeix anticipació.

Aquesta societat també es fa major, el repte és enorme:
viurem més i mereixem viure millor. Hem d'adaptar els
nostres serveis públics a aquest objectiu, i fer-ho amb una
fórmula financerament sostenible. Per això, hem iniciat una
estratègia per afrontar la cronicitat i l'envelliment de la nostra
població, una estratègia que ens ha dut a posar en marxa
projectes emblemàtics com les reconversions dels hospitals
Verge del Toro, Can Misses i Son Dureta, a afegir-hi després
projectes com el del nou hospital a Felanitx, i a consensuar
iniciatives com la de Sant Joan de Déu a Inca. Ha arribat l'hora
de completar les obres en marxa, d'incorporar nous projectes
i millorar la xarxa de centres de salut i de residències. 
 

Aquests són els fonaments d'un projecte sòlid i en marxa.
Un projecte de país, amb un full de ruta clar, pactat, que ara
s'actualitza amb els nous acords signats per MÉS per
Mallorca, Unides Podem i el Partit Socialista. Junts dibuixam
una estratègia que ens ha de permetre  afrontar i superar sis
grans reptes, els que marcaran la prioritat dels pròxims anys. 

El primer d'aquests reptes té a veure amb el que els he
explicat fins ara: és prioritari modernitzar i diversificar la
nostra economia i, al mateix temps, reforçar un model de
prosperitat compartida que ens demana turisme sostenible,
economia circular, innovació i noves eines per a sectors
tradicionals i emergents. 

El segon repte  és clau per culminar tot el que està en
marxa: hem d’enfortir la nostra arquitectura institucional,
col·laborar amb els consells insulars i e ls ajuntaments,
avançar cap a una administració més àgil, oberta i eficient, i
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assolir un model de finançament més just amb les nostres
illes.

Només amb una economia privada forta i una gestió
pública moderna garantirem l’èxit del nostre tercer repte:
continuar millorant els nostres serveis essencials, que han de
ser capaços de donar resposta a les necessitats  de la nostra
ciutadania. Això vol dir més i millor educació, més i millor
sanitat, més i millors serveis socials. Això vol dir també més
transport públic, l’única opció per assegurar el dret a la
mobilitat del nostres ciutadans i ciutadanes.

És responsabilitat nostra igualment garantir l'accés a
l’habitatge com el cinquè pilar de l’estat del benestar, parl d’un
dret de tothom que només serà real si actuam amb la major
solvència i la major determinació. 

Economia sòlida; administració eficient; serveis públics de
qualitat; dret a la mobilitat i l’habitatge; i, per descomptat, més
drets, més llibertats, més espais de convivència, més igualtat:
aquest és el nostre cinquè repte. Reforçar la nostra
democràcia des de la seva ànima, des dels seus valors
compartits, des de tot el que ens uneix; reduir la desigualtat
social, lluitar contra la bretxa salarial, desterrar la
discriminació, recuperar la nostra memòria, tenir cura de les
nostres arrels culturals.

I, finalment, tenim la responsabilitat de seguir obrint camí
per combatre el desafiament ambiental i climàtic, que ens
obliga a ser més decidits i contundents que mai: el nostre
planeta les nostres illes no poden esperar més. 

M'agradaria explicar com pretenem afrontar cada un
d'aquests sis grans reptes.

El primer, els deia, és fer de la nostra economia un motor
més modern. Hem d’utilitzar la innovació per multiplicar la
nostra competitivitat i aprofitar el dinamisme i lideratge del
turisme per impulsar la resta de sectors. Des del Govern hem
estat capaços de facilitar els darrers quatre anys la sortida de
la crisi amb el cicle econòmic de més creixement d’aquest
segle; amb 80.000 nous llocs de treball; amb rècords
d’empreses i de cotitzadors; amb apujades de salaris
històriques. Ho hem fet parlant amb tothom, escoltant tothom,
arribant a acords amb tothom. Seguirem fent el mateix; sumar
talent, capacitats i idees funciona. 
 

Junts hem impulsat un Pacte per la competitivitat que
explica la prosperitat actual, i junts hem de definir com ha de
ser el nostre sector clau: e l turisme. Avui sabem que ha de
moure la resta d’activitats cap a la innovació i, sobretot, sabem
que només té sentit si contribueix a la millora de la qualitat de
vida dels nostres residents. Encara que de vegades el renou del
debat faci pensar que les posicions entorn al turisme estan
més allunyades, que l’acord és impossible, en realitat estam
molt més a prop de la confluència de sensibilitats que mai.

No és només que la societat balear avui cregui que la
protecció del medi ambient és una de les claus de futur del
model turístic, és que aquest discurs també té com a defensors

els  empresaris del nostre sector. Aquesta coincidència ens
duu a tots, crec que sense excepció, a afirmar que el futur del
nostre sector turístic passa per la qualitat en l'oferta, per la
sostenibilitat en l'explotació i pel repartiment just dels
beneficis que genera el negoci. 

Si volem preservar el nostre èxit i enfortir el nostre
lideratge turístic és el moment de fer una passa més,
d'unir-nos al voltant d’una estratègia que posi límit al turisme
d’excessos, que ens permeti créixer en rendibilitat sense
consumir més territori i recuperar part del que ja hem
consumit. Hem de ser capaços de mitigar les incomoditats
inherents a l'arribada de milions de persones cada any per
aconseguir una experiència turística de primer nivell i, a la
vegada, compatible amb la qualitat de vida d'uns residents que
volen sentir-se orgullosos del turisme que oferim i ser part en
les decisions que els afecten. 

Hem de definir fins a quin punt l’actual model de turisme
de creuers encaixa amb els nostres objectius, i fixar un sòtil
que sigui sostenible socialment i econòmicament. Hem de ser
valents. 

Hem de tenir determinació, invertir des de les
administracions a les zones turístiques madures i, a la vegada,
facilitar la modernització de tots el sectors lligats al turisme.
Només així podrem seguir allargant la temporada, generant
nous clients i mercats, fomentant més beneficis econòmics i
socials per a tothom.

La continuïtat del nostre projecte de progrés ens dona una
oportunitat històrica. Duim dècades parlant de diversificació
econòmica. En la darrera legislatura hi va haver avanços
significatius, però la nostra inversió pública i privada en
innovació segueix per sota de la mitjana. I encara que ens
haguem convertit en model investigador a seguir per la
comunitat científica, amb iniciatives com el decret de carrera
investigadora, cal fer més passes, des de l’àmbit públic i des
del privat, posant tots els mecanismes en marxa: els que té la
Universitat i els clústers en què col·laboren els sectors amb
el suport del Govern; els que ens han de permetre
desenvolupar el nou Pol Marí i avançar en projectes de
societat digital amb la Universitat de les Illes Balears; els que
té l'empresa privada i les eines cada vegada més dotades i
ambicioses que impulsa el Govern.

Tenim la societat més formada i culta de la nostra història,
la que més accés a la tecnologia atresora, la que més valor
dona a la innovació i el coneixement, la que és conscient que
la cultura ha de convertir-se en una palanca de prosperitat, la
que s'ha dotat de les empreses més modernes, algunes de les
quals de referència mundial. Ajuntem totes les peces i serem
imparables.

Avui sabem que podem innovar per ser més eficients, per
contaminar menys, per nodrir-nos d'energies netes i alhora ser
més competitius. 

Fem feina junts per diversificar amb aquest impuls la
nostra economia; per enfortir  la nostra economia social,
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fomentant el cooperativisme i el microcooperativisme, perquè
guanyi presència en el nostre PIB. Facem feina per un model
que sigui capaç d’adaptar-nos a les exigències d’aquest món
global i canviant. Fem-ho des del rigor i l’estabilitat que han
definit l’èxit dels darrers anys.

Això també ens obliga a modernitzar la formació. És la
gran demanda dels nostres empresaris i sindicats: sabem que
la competitivitat és, sobretot, qüestió de talent, de capacitat i
de professionalitat. Millorar passa per més centres integrats
com el de Ciutadella, les Escoles d’Hoteleria a Eivissa i
Alcúdia, els instituts nàutics ja començats, i per millorar
l’oferta formativa a Formentera. També cal elaborar un pla
integral per ampliar l’oferta d’FP dual i vincular-la més als
nostres sectors productius. 
 

Diputats i diputades, mai no hem tingut una ocasió com
aquesta. Els pos un exemple. Per primera vegada començam
una legislatura amb un pla d'indústria en marxa i dotat
econòmicament. Aquest fet és, en si, pura motivació: ens dona
l'opció  d’anar més enllà, d'allargar-nos amb les nostres
indústries tradicionals i amb els sectors emergents per
accelerar més que mai.

Els empresaris ens demanen menys burocràcia, ens
reclamen suport constant per orientar i modernitzar els seus
negocis, fer-los més sostenibles i eficients, trobar nous
nínxols de negoci i projectar-se cap a l'exterior. I tot això és
el que tendran: aquesta és la nostra responsabilitat.

En línia similar hem de treballar amb el nostre sector
primari, que ens necessita més que mai, de la mateixa manera
que el necessitam més que mai. Si volem ser sostenibles, si
volem apostar per una economia circular i de quilòmetre zero,
hem de fomentar la producció local. Ho farem canalitzant
ajudes, és clar, però també apostant per una modernització de
les explotacions que encara ara, massa vegades, recau només
en la nostra pagesia i els nostres pescadors, han de tenir-nos
al seu costat, més a prop que mai. I hi estarem. 

També estarem devora dels nostres autònoms, devora dels
nostres petits i mitjans comerciants, que tendran solucions per
afrontar reptes que els són específics, com la necessitat de
competir en un món globalitzat i cada vegada més liberal en el
qual el petit està sempre amenaçat. Per això hem d’ajudar-los
i protegir-los, impulsar la seva competitivitat i contribuir a fer
que superin les seves barreres. En aquesta línia hem treballat
els últims anys i, gràcies a això, ara estam en disposició
d’augmentar el ritme.

Quan començàrem la passada legislatura ningú
pronosticava una recuperació com la que han aconseguit
aquestes illes. Els fets ens han retornat l'optimisme, però no
hi ha res que passi per casualitat. Han estat els treballadors i
els seus sindicats, els empresaris i les seves patronals, els que
ho han fet possible treballant braç a braç amb el Govern. 

Aquest és el camí traçat. Avancem ara, marcant-nos el
repte de reduir la precarietat al màxim, de continuar elevant
els salaris i, alhora, la capacitat de les nostres treballadores i

treballadors i la competitivitat dels  nostres sectors i
empreses. Sabem com ho hem de fer: continuem junts en
aquesta tasca.

Això ens du directament al segon gran repte d’aquestes
illes, els parl de la modernització d’una administració que ha
de facilitar sempre la prosperitat, i això exigeix eficàcia,
demana coordinació. Ens obliga a tots a donar el millor de
nosaltres per enfortir la nostra arquitectura institucional. Fer
front a aquest desafiament passa per accions com l’impuls
d’una llei de consells insulars que ens permeti agilitar-ne el
funcionament, evitar duplicitats i, sobretot, apropar la resposta
als ciutadans i ciutadanes, als nostres autònoms i a les nostres
empreses.
 

Els donarem així, als consells insulars, instruments perquè
siguin sempre el vertader govern de cada illa, reconeixent la
singularitat de Formentera i enfortint l’acció de la resta de
consells insulars, com hem pactat amb els nostres socis de
Gent per Formentera i de MÉS per Menorca.

Encara que avui s'escolti amb força el renou dels qui
desconfien de totes les institucions, dels qui criden contra la
descentralització, la realitat demostra que l'administració
guanya eficàcia en la proximitat, en la transparència, en la
participació. Per això facilitarem la labor dels empresaris amb
una llei de finestreta única que simplifiqui tràmits i escurci
terminis. Per això crearem un consell obert que haurà
d’assegurar la millora contínua en transparència. Per això
totes les polítiques públiques inclouran un estudi
d’avaluabilitat.

Aquest és el camí que hem de seguir: obrir més les
institucions, eliminem burocràcia i creem camins de
col·laboració i codecisió amb la ciutadania i la societat civil.
Pactem sempre amb les ciutadanes i ciutadans de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, sumem forces amb ells per
guanyar múscul cada vegada que els necessitem per assolir els
nostres objectius de país. És el que vàrem fer amb el 75% de
descompte de resident; el que férem amb el nou règim
especial; i és el que farem els propers anys per aconseguir
també la part fiscal del règim especial i , sobretot, un nou
model de finançament que faci justícia a aquestes illes.

Parlam d’una terra, la nostra, que sempre ha demostrat la
seva generositat. Que ha aportat a la modernització de tot
l’Estat. Que contribueix sempre lleialment, una terra que ara
demana el que és de justícia: un finançament que ens permeti
oferir uns serveis públics almanco de la mateixa qualitat que
els de la resta de l’Estat. Es tracta que la segona comunitat a
l’hora d’aportar no sigui la novena en el repartiment, es tracta
que sumem forces de cara a la negociació que s'ha d’obrir ara.
Hem d'incorporar al poder polític el compromís de tota la
societat civil i econòmica, que ha demostrat estar disposada
a fer feina conjuntament.
 

Ho necessitam per assolir objectius fonamentals per a
Balears, com la millora d’infraestructures clau amb convenis
d’inversions de l’Estat en ferrocarril, zones turístiques
madures, i proveïment i depuració d’aigües. 
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També necessitam la unitat d’acció pactada entre Unides
Podem, MÉS per Mallorca i el Partit Socialista per recuperar
el finançament de les polítiques de dependència, garantir
l’ampliació de reserves marines i derogar normativa estatal
que perjudica greument la nostra economia i la nostra societat,
com la reforma laboral, la LOMCE i una lle i de
racionalització de l’administració que limita la capacitat
d’aportar solucions dels nostres ajuntaments.

Però l'objectiu no ha de ser només aconseguir a Madrid el
que fa anys que reclamam. En aquesta Europa cada vegada més
dependent de les decisions de Brussel·les ha arribat l'hora que
ens facem forts per negociar qüestions com les limitacions de
minimis que llastren la competitivitat del nostre sector
primari, del nostre transport i , per tant, de tota la nostra
economia.

Així tendrem el marc financer i institucional  que ens
permetrà fer front al nostre tercer gran repte: oferir uns
serveis públics capaços de donar sempre solucions a mida de
cada ciutadà, de cada problema, de cada sector. Això vol dir
enfortir la nostra sanitat i adaptar-la als temps i les exigències
que suposa l’envelliment poblacional; això vol dir oferir
l’educació moderna que garanteix oportunitats per a tothom;
això vol dir més serveis socials, més residències, més atenció
a la dependència; això vol dir elevar a la vegada la qualitat de
vida del ciutadans i la competitivitat i sostenibilitat de la
nostra societat i garantir com a dret un transport públic de
primera qualitat.

Els plantejaré, per parts, com ho farem.

En educació, l’objectiu és posar en servei els centres que
hem començat i continuar amb l'estabilització i ampliació de
la plantilla de docents. Al mateix temps, hem de continuar
millorant beques i oportunitats, amb més ajuts per a activitats
extraescolars i material educatiu. Hem de poder obrir els
centres els horabaixes. I ens hem de marcar com a prioritat
desenvolupar una nova etapa educativa: la de 0 a 3 anys.

Tot això apunta en una mateixa línia: millorar la formació
de les nostres filles i fills, donar-los les millors eines per
aconseguir que la seva generació ens doni la satisfacció
inigualable de superar en tot la nostra. 

Aconseguir-ho ens exigirà més gestió, més unitat d'acció,
més pressupost en educació. I, per descomptat, ens ha de dur
a consensuar una llei educativa pròpia, que ens permeti
afrontar, des de la proximitat, les solucions que necessitam
per encarar el nostre futur amb les millors garanties.

Aquest objectiu ens ha de fer perseverar en el que sabem
que funciona, com la reducció de taxes a la Universitat, una
primera passa que els anys vinents ens ha de conduir
progressivament fins a la gratuïtat dels estudis superiors.

El mateix pot dir-se de la sanitat, que ha de fer més passes.
Els nostres centres de salut i hospitals han deixat enrere la
crisi i fa temps que la seva modernització avança cada vegada
més de pressa. I fa temps que reduïm les llistes d'espera,

perquè consideram que l'atenció dins del termini i en la forma
escaient és un dret bàsic dels ciutadans. Per això tenim en
marxa més centres de salut i nous recursos hospitalaris, per
això avançam cap a l’extensió de nous serveis públics, com el
de salut bucodental, i cap a la implantació de polítiques com
el Pla de Salut Mental, que s’ha d’adaptar a les necessitats de
Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera. 

La nostra ambició a l’hora d’encarar els reptes dels serveis
essencials ha de ser absoluta. Només així tindrem els
mecanismes assistencials que els nostres ciutadans i
ciutadanes mereixen, només amb un Govern de l’Estat
compromès i en sintonia com l’actual s’aconsegueixen fites
com la recuperació de la cotització a la Seguretat Social de les
cuidadores de la dependència.

Ara la societat ens exigeix més serveis a domicili, això ens
demana noves residències, més centres de dia, més serveis de
proximitat, més ajudes a la dependència. Ens reclama centres
de respir que donin suport a les persones dependents i als seus
familiars. Ens impulsa a desenvolupar la Llei de la infància i
l’adolescència. Ens imposa una atenció a l'envelliment i la
cronicitat de primer nivell. I ens crida a aprovar un pla d’ajuts
per finançar els serveis lligats a la Llei del tercer sector. 

Senyores i senyors diputats, aquesta col·laboració entre
sector públic i sector privat s’ha de produir també entre
administracions, només així assegurarem l’èxit en la millora
de la cosa pública, només així garantirem el dret a la mobilitat
de les nostres ciutadanes i ciutadans; només així
aconseguirem entre totes les noves rutes directes d’avió amb
preus màxims que necessitam, garantint la connexió de
Menorca amb Barcelona, com hem pactat amb Més per
Menorca, i analitzant les necessitats específiques d’Eivissa;
només així completarem la modernització del transport per
carretera a les illes, accelerada amb les noves concessions i
rutes que ara implementarem a Mallorca i amb la
col·laboració amb els consells d’Eivissa, Formentera i
Menorca per millorar el servei.

Només així implantarem la xarxa de transport públic que
fa una dècada que hauríem de tenir.

Perquè feia temps que no se'ns presentava una ocasió
millor per aconseguir-ho: per primera vegada, les
infraestructures planificades durant una legislatura anterior
superaran l'aturada d'un canvi de Govern i tindran al capdavant
de la seva execució els gestors que les varen planificar.

Ara toca actuar per dur el metro al Parc Bit i a Son
Espases, com ja està projectat, és l'hora de convertir en un
projecte d'execució el vell somni de la connexió amb
l'aeroport de Son Sant Joan i la resta de la badia de Palma; és
el moment d'avançar cap a l'extensió de la xarxa ferroviària; és
l'hora d'integrar les tarifes de transport públic a les quatre
illes, d'estendre-les a les connexions marítimes i fomentar l'ús
dels mitjans públics amb preus més barats per a qui més els
empri; l’hora d’augmentar l’efectivitat, amb més freqüències
i horaris de vaixells per millorar la connectivitat entre illes,
sobretot a Formentera, tal com hem acordat amb Gent per
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Formentera; l'hora de coordinar tota aquesta planificació amb
la dels consells insulars i els principals ajuntaments per
instal·lar aparcaments dissuasius i connectar-los amb els
nuclis de les ciutats i els centres de treball i estudi.

També ha arribat el moment d’enfortir el control de preus
aeris  per tal de garantir que el descompte per a residents
beneficiï realment les persones. És l'hora del transport públic
modern que ens ha de projectar en un futur de qualitat de vida
i sostenibilitat ambiental. Així assegurarem el dret a la
mobilitat.

Però si volem un futur d'oportunitats per a tots també hem
de garantir el dret a l’habitatge, que figura a la nostra
Constitució i durant dècades no ha estat efectiu. Ara veiem
que la situació s'agreuja un poc més: si fins fa una dècada
l'accés a l'habitatge era impossible per a les ciutadanes i
ciutadans amb menys ingressos, amb dificultats per accedir al
mercat laboral i situacions pròximes a l'exclusió, avui
comprovam cada dia que són les treballadores i treballadors,
la classe mitjana, la que es veu a poc a poc exclosa del dret a
l'habitatge. Aquest desafiament és el que més afecta ara la vida
de les persones i, consegüentment, hem d'abordar-lo. És el
nostre quart gran repte.

Durant l 'anterior legislatura hem fet grans passes, hem
sortit de la paràlisi prèvia i hem posat la maquinària en marxa
per tornar a construir habitatge públic: aquests projectes ens
garantiran centenars de pisos a Formentera, Eivissa, Menorca
i Mallorca.

També hem aprovat en aquesta cambra una Llei d'habitatge
que desenvolupa el dret constitucional i prioritza l'accés a una
llar a l'ús especulatiu d'un bé que és clau i limitat. Gràcies a
això estam detectant més de mil pisos buits en mans,
bàsicament, de bancs i fons d'inversió. Ara sortiran al mercat
en règim de lloguer social, contribuint també a facilitar
l’emancipació dels joves.

Però continua sense ser suficient, hem de córrer més,
perquè la necessitat no espera. Per això l'habitatge serà una
prioritat del Govern, perquè -avui els ho vull anunciar-
aprovarem els propers mesos mesures extraordinàries
destinades a afavorir l’accés a una llar, amb un observatori que
ens ha de permetre radiografiar el mercat immobiliari barri a
barri, poble a poble, per després actuar amb un objectiu: que
els preus de cada zona s'adaptin a la capacitat econòmica dels
ciutadans i ciutadanes d'aquesta zona. 

La urgència s'atacarà també amb millores en els programes
d'ajuda i mesures fiscals que fomentaran tant la construcció
com la sortida al mercat d'habitatges en règim de lloguer de
llarga durada.

Per a tot això, el Govern compta amb el compromís ferm
dels partits que li donen suport, però els deman a tots que
facem una passa més enllà: perquè cada idea compta i cada
braç empeny. Els anim a unir les seves forces en aquesta
causa, de la qual depèn la qualitat de vida i les esperances de
progrés, present i futur, de milers de persones d'aquestes illes,

que són el primer i per a les quals ens hem de desviure.
Actuem junts.

Perquè, com els deia abans, en aquest nou projecte de
progrés hi hem de cabre tots i to tes. Perquè aquest és un
projecte feminista, perquè aquesta és una societat per a
tothom, per a elles i per a ells, per als que hi som i per als que
vendran, per als que vàrem néixer aquí i els que varen venir
d'altres llocs d'Espanya i del món. Tots enriquim aquesta
societat moderna, diversa i plural que som les Illes Balears. El
nostre  objectiu és que la igualtat deixi de ser un repte per
convertir-se en un camí, una realitat, una forma de vida
irrenunciable per al conjunt d'aquesta societat.
 

Hem fet grans coses junts en matèria d'igualtat, no fa falta
que els recordi la unitat d'acció a l’hora d’impulsar el Pla de
Lluita contra la Violència Masclista, un pla que ara hem de
mantenir viu, amb noves idees i reforçar aquesta unitat de tots.
Perquè som aquesta societat: la que es posa d'acord, la que sap
que un home i una dona han de tenir els mateixos drets, la que
aposta per enfortir els projectes de coeducació a les nostres
escoles. 

Potenciem l’educació en valors. Combatem tota forma de
rebuig al diferent. Acabem amb el sexisme, l'homofòbia i el
racisme. Fomentem la igualtat i obrim-li camí, alimentem el
respecte.

Hem de convertir també la conciliació laboral i familiar en
responsabilitat de tots i totes. Ho farem amb accions laborals
destinades al compliment de l’horari, amb polítiques que
facilitaran als treballadors i treballadores atendre els seus
familiars, amb infraestructures i serveis públics que donaran
a les famílies el suport que necessitin per poder conciliar. 

Perquè puguin projectar el seu futur sabent que tenir fills no
és un sacrifici per a la resta dels projectes personals. Perquè
en aquesta societat hem de conviure i créixer en igualtat tots
i totes.

Això implica que hem de fer feina en una altra cara de la
desigualtat. En aquest món en què la bretxa entre rics i pobres
creix des de fa dècades, és responsabilitat nostra rompre amb
aquesta tendència i rebel·lar-nos contra la desigualtat creixent.
“Mentre hi hagi pobresa en aquest món, cap persona podrà ser
totalment rica, ni encara amb la fortuna més immensa”, deia
Martin Luther King, que va lluitar per la igualtat en totes les
seves dimensions, i va vèncer en moltes, mobilitzant el
compromís, despertant les consciències, unint raons amb
accions. 

Aquest és el nostre camí. Aquest és el camí que ens va dur
a impulsar una renda social que garanteix el dret a seguir
endavant en els pitjors moments. Aquesta renda ha de créixer
per arribar a tots els ciutadans i ciutadanes que ho necessiten.
I ha de reforçar-se fins a aconseguir unes illes sense pobresa,
ni exclusió, unes illes que des d'avui es marquen com a
objectiu immediat aconseguir la pobresa infantil zero a l’any
2023, fent novament nostres els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Uns
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objectius que també parlen d'integració, de cooperació, de
refugiats i d’immigració: i amb els seus plantejaments ens
comprometem. 
 

Aquestes illes mai no miraran cap a una altra banda quan la
tragèdia humana exigeixi la nostra acció decidida. Aquestes
illes no donaran l'esquena al drama de la nostra Mediterrània.
Aquestes illes no deixaran mai de defensar els drets humans,
d'ajudar els que pateixen, d'integrar els que arriben. No farem
mai, mai, de cap manera, ni una passa enrere.

Aquestes illes tindran cura de la nostra cultura, de la nostra
llengua, del nostre patrimoni. I els donarem projecció amb una
eina clau, la radiotelevisió pública de les Illes Balears,
element de cohesió d’aquesta societat i garantia d’informació
plural.

Som conscient que només els pobles cultes i formats
guanyen el futur, per això seguirem estant devora els nostres
creadors culturals, invertint en el suport a la promoció
exterior, especialment per acostar els productes culturals a
tota la ciutadania.

La cultura és la nostra ànima col·lectiva i, per això,
l’impulsarem amb infraestructures emblemàtiques com el
Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, el projecte
del Sindicat de Felanitx, la futura seu de l’Orquestra Simfònica
a Palma, la Casa de Música a Eivissa o el Museu de
Formentera.

Potenciarem l’Institut d’Indústries Culturals com a eina
per promoure la producció cultural pròpia. I col·laborarem
amb els consells insulars i ajuntaments per fomentar la nostra
cultura, el nostre patrimoni i la nostra llengua. Així ho farem,
amb projectes com el del centre de recerca de la Menorca
Talaiòtica o amb accions per promocionar l’ús de la llengua
catalana en l’àmbit social.

Ampliarem les nostres llibertats, adaptant el nostre marc
per garantir el dret a la mort digna.

Seguirem recuperant la nostra memòria democràtica. 

Caminarem cap a la modernitat amb una llei de benestar
animal avançada, que garanteixi la fi dels sacrificis.

Avançarem sense por. Progressarem sense deixar ningú
enrere. Treballarem sense descans. I ho farem junts.

També per fer front al sisè gran repte que tenim, que és, en
realitat, el més important de tots. Encara hi ha avui qui ho
qüestiona, qui dubta, però en aquest punt no hi cap la indecisió,
no hi cap el cinisme: o salvam el nostre medi ambient, o
salvam el nostre planeta, o morirem amb ell. Aquesta certesa
ha impulsat el Govern els últims quatre anys a incorporar les
inquietuds i, sobretot, les idees dels qui plantegen estratègies
contra el canvi climàtic i a favor de la protecció de l'entorn.

Varen néixer així lleis que ens situen a l'avantguarda
europea, com la del canvi climàtic, que ens permet somiar

amb fer realitat unes illes sense combustibles fòssils l'any
2050. Lleis com la de residus, que ens descriu com a pioners
europeus en la lluita contra els plàstics i a favor del reciclatge.
Ara hem d'aplicar-les i ajudar tots els nostres ciutadans i
empreses a adaptar-nos-hi. 

I hem de fer més. Avançarem cap a unes illes de residus
zero i reciclatge màxim. Fomentarem la inversió en
renovables, principalment en autoconsum i fotovoltaiques,
agilitant l'acció des d'un nou Institut de l'Energia.

Continuarem utilitzant els fons de l’Impost de Turisme
Sostenible per desenvolupar la xarxa de recàrrega elèctrica i
implantarem incentius fiscals a la substitució de cotxes
contaminants per vehicles elèctrics.

Durant la passada legislatura s’ha protegit més territori que
en totes les anteriors, amb el parc natural des Trenc o
l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera i amb noves reserves
marines. Ara continuarem elevant la protecció amb accions
com l'ampliació del Parc de s’Albufera o del Parc de Llevant,
a Mallorca, millorar la gestió del Parc Natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera, impulsar la nova reserva marina de la
Serra de Tramuntana i donar suport a la futura llei de la
Reserva de la Biosfera de Menorca, tal com hem acordat amb
Més per Menorca.

I reclamarem a l'Estat les competències de gestió de
costes i que prohibeixi les prospeccions petrolíferes a la
Mediterrània, segons el que hem pactat amb Unides Podem i
Més per Mallorca. Aplicarem un control directe de l'activitat
al litoral i, per descomptat, intensificarem la vigilància dels
fondejos a les praderies de posidònia.

La comunitat científica ens avisa que l'aigua es convertirà
en el bé més preuat i escàs. Això ens obliga a cuidar-la. Ens
impel·leix a adaptar-nos per protegir els nostres aqüífers, a
abocar menys, amb depuradores que retornin l'aigua tractada
al sistema. Ens exigeix ser més sostenibles en el consum, més
eficients en les xarxes de subministrament. Això és el que
fem, impulsar la xarxa d’aigua en alta que continuarem
finançant amb l’Impost de Turisme Sostenible. I això és el que
farem, desenvolupar el Règim Especial, signant un conveni
amb l’Estat que ens garantirà inversions i ens permetrà
millorar les infraestructures de depuració i sanejament, que ja
hem començat a modernitzar amb el Fons del cànon de
sanejament.

Els pròxims anys el canvi climàtic ens demanarà també
qualque cosa més que lluitar per minimitzar els efectes d'un
fenomen que ja sabem imparable: ens exigirà adaptar-nos als
seus efectes, això implica tenir cura de la nostra aigua i del
nostre litoral, adaptar el nostre urbanisme, ser responsables
amb el nostre paisatge. Tenir cura de nosaltres mateixos
protegint les nostres illes.

Senyores i senyors diputats, ciutadanes i ciutadans, vivim
un moment de fragmentació política sense precedents a les
Illes Balears i a la resta d'Espanya, és un escenari que ens
obliga a tots a dialogar, a entendre'ns. I hem de fer-ho, els
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anim a fer-ho: demostrem a la ciutadania que estam a l'alçada,
sumem geni i enginy, tenacitat i determinació, per trobar
sempre la millor resposta i fer-la valer. 

Hem demostrat els últims anys que, quan ens unim, som
molt més que la suma de totes les nostres voluntats. Així va
arribar el Règim Especial i el 75% de descompte aeri i
marítim. Així hem aconseguit allargar la temporada turística
o augmentar els salaris en sectors clau de la nostra economia.
Així hem avançat en la protecció del territori, en la
consolidació dels nostres serveis públics.

Els planteig ara que ho tornem fer, que ens unim per
afrontar els reptes que els he exposat: facem feina en un gran
acord de país per, primer de tot, modernitzar i diversificar la
nostra economia i assolir un nou model de finançament que
faci justícia a la generositat i compromís de les Illes Balears
amb la resta de l'Estat.

 Segon, un acord que faci més eficient la nostra
administració.

 I poder així garantir el tercer repte, dotar-nos de serveis
públics de major qualitat.

 Un gran acord que, quart, converteixi l’accés a l’habitatge
en un dret real.

 Un pacte per, cinquè, guanyar més drets i llibertats, perquè
al centre de totes les nostres polítiques sempre hi ha les
persones.

I, finalment, per lluitar de forma efectiva contra el canvi
climàtic, amb una transició energètica modèlica i una
mobilitat més sostenible. 

A tots els qui defensen la igualtat, la diversitat, la
descentralització i l’autonomia d’aquesta comunitat; a tots els
qui creuen en una societat feminista i ecologista; a tots els qui
estimen aquesta terra, la seva llengua i cultura, els deman que
s’incorporin a un acord de país amb tota la societat civil i
econòmica, que ja ha demostrat que té múscul i que està
disposada a fer feina conjuntament.

Un acord social que impulsarem junts. Per això, de forma
immediata convocarem el Pacte per la Competitivitat,
l’Ocupació de Qualitat i el Progrés Social. Obrirem totes les
taules de negociació ampliades per decidir plegats el full de
ruta que guiarà les nostres passes aquesta legislatura.
Governarem, com hem fet sempre, a partir del consens, diàleg
sempre i per davant de tot. Perquè hem de ser conscients que
la nostra raó creixerà en la mesura que escoltem les raons dels
altres. El nostre èxit serà més probable en la mesura que ens
entenguem. L'entesa i el progrés comencen amb l'oïda, amb
l'empatia. Col·laborem i vencerem. Ja ho hem fet altres
vegades.

Senyores i senyors diputats, el futur és a les seves mans.
És a les nostres mans. Va dir Albert Camus, fill de mare
menorquina, que “tota generositat cap al futur resideix a

donar-ho tot al present”. I això és el que els estic plantejant:
donar-ho tot ara per millorar el futur d’aquesta terra.

Una terra plena de gent valenta. Gent que s’aixeca a trenc
d’alba per fer-nos millors, gent humil i, sobretot, honesta, que
fa de Formentera, Menorca, Eivissa i Mallorca un referent. Un
petit país enmig de la Mediterrània que lluita cada dia per
superar-se, orgullós d’ell mateix, inconformista. Amb una
societat tolerant, oberta, ecologista, feminista, defensora del
progrés, de la igualtat i d’una diversitat que ens enriqueix. 

Una societat que aspira a l’excel·lència, que vol ser
capdavantera en l’àmbit europeu en polítiques socials  i
solidàries, en la lluita contra el canvi climàtic i els residus
d’un sol ús, en la transició energètica, en l’estratègia de
sostenibilitat, i que té molt clar que ho aconseguirà. Ho
aconseguirem.

Aprofitem l'ocasió per garantir dècades d'estabilitat,
aconseguint acords més amplis  que mai. Perquè els únics
acords que duren són els que s’assoleixen entre diferents.

L'estabilitat no es troba en la majoria absoluta, es troba en
la complicitat absoluta, en el consens més ampli,
s’aconsegueix pactant amb la societat.

Per avançar cap a un model educatiu més estable, que
garanteixi l'èxit de les generacions futures, pactem amb la
comunitat educativa una llei que assumim com a pròpia la
majoria dels partits.

Per construir una economia més diversa, capaç d'utilitzar
el motor del turisme per diversificar el nostre sistema
productiu, capaç d'innovar, de generar nous sectors i impulsar
els tradicionals, de donar oportunitats a tots els ciutadans i
ciutadanes, facem feina junts per perfilar aquest model.
Alimentem amb el talent de tots el que funciona, corregim
amb l'esforç de tots el que no va bé, garantim un futur
econòmic d'èxit constant i, sobretot, compartit. 

Per seguir perfilant unes illes encara més sostenibles, amb
més respecte pel medi ambient i més cura del territori,
convertim aquests valors en principis sense caure en la
temptació de la brega de curt recorregut.

Per potenciar unes illes que prosperen sense deixar ningú
enrere, comprometem-nos amb elles.

Per convertir l'accés a l'habitatge en el dret que recull la
Constitució, i no en la frustració que pateixen tantes famílies,
sumem per impulsar noves mesures que ho facin realitat.

Per millorar la mobilitat i reduir la pol·lució, avancem en
els projectes de transport públic que ja estan en marxa.

Per fer que la nostra cultura sigui font alhora de riquesa
econòmica i d'enriquiment intel·lectual, unim les nostres
forces amb el sector cultural, així podrem tirar endavant les
lleis d'indústries culturals i  mecenatge que ens demanen;
impulsar les infraestructures que necessitam; donar suport als
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nostres creadors i fomentar la seva producció cultural
apropant-la a tota la societat.

Per un món just, cooperem. Per construir una societat
feminista i igualitària, treballem tots per fer-la possible. Per
impulsar unes illes que recuperen la memòria del seu passat
i guanyar així un futur per tothom, mantinguem el consens que
ens ha fet avançar aquests anys, obrint fosses i tancant ferides.

Per consolidar unes Illes Balears que protegeixen les
seves llibertats i les estenen amb més drets, facem feina junts
per regular el dret a morir dignament, per protegir el diferent,
per eliminar totes les formes de violència.

Per teixir una societat que ens faci sentir sempre
orgullosos, enorgullim-nos de construir-la junts.

No podem deixar de somiar ni d’actuar. No ens podem
deixar endur pels derrotistes, pels cínics, per aquells que, com
va dir el poeta de Felanitx, Miquel Bauçà, “no podrien acceptar
un espai incontrolable com els somnis, com crear”.

Senyores i senyors, per primera vegada en més de vint anys
la població de les Illes Balears ha votat insistir en el progrés,
ha votat estabilitat, ha decidit que el govern de pacte pugui
completar el seu projecte durant els anys que han de venir. Ens
demanen que donem solucions, que confrontem idees, però
amb una aspiració clara: l'objectiu de tot debat no és el triomf,
sinó el progrés, perquè el triomf només pertany a alguns, però
el progrés ens pertany a tots. Avancem cap a un horitzó de
tots.

Una vegada més els estenc la mà per construir junts el
futur que es mereixen els nostres fills i els nostres nets, és la
nostra responsabilitat, ho hem de fer per ells i per elles.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, acabada la intervenció de la
candidata i en aplicació de l’article 158.3, se suspèn la sessió,
fins demà, a les onze hores, que hauran transcorregut 24
hores.

Bon dia.
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Sessió d’investidura de la persona candidata a
president o presidenta de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, un cop transcorregudes les 24 hores de la
interrupció de la sessió d’investidura, recomença la sessió.

El primer de tot és dir que aquesta presidència manifesta
que la votació es durà a terme no abans de les set del
capvespre, no abans de les set del capvespre, d’acord amb el
previst a l’article 158.3.6è del Reglament.

Els grups parlamentaris intervendran, com vostès saben, de
major a menor, durant 30 minuts cadascun. El grup del qual
forma part la candidata a presidenta del Govern intervé en
darrer lloc.

I, en aplicació de l’article 158.3.5è, que diu que la
candidata proposada a presidenta del Govern podrà fer ús de la
paraula quantes vegades ho sol·liciti. Quan contesti
individualment o en forma global als o a les representants dels
grups parlamentaris, cadascun d’aquests tendrà un torn de
rèplica de deu minuts.

En conseqüència, deman a la candidata que es pronunciï
amb caràcter previ si desitja contestar individualment a cada
grup parlamentari o contestar globalment al final de totes les
intervencions.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Bon dia a tots i a totes, gràcies, Sr. President, faré  una
resposta global a tots els grups. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Com acaba de manifestar la
candidata, vol contestar globalment al final de totes les
intervencions.

Per tant, començam les intervencions de trenta minuts que
té cada grup parlamentari i començam pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats i
diputades d’aquesta X legislatura del Parlament de les Illes
Balears.

Senyora candidata a la presidència i presidenta, en
funcions, del Govern, els resultats de les passades eleccions
autonòmiques i municipals de dia 26 de maig varen dibuixar un
paisatge polític més fragmentat que mai a les Illes Balears i li
varen atorgar a vostè la possibilitat de reeditar un nou pacte de
govern amb els seus socis preferents. Ja li vaig donar
l’enhorabona tot d’una de conèixer els resultats i avui ho
tornaré fer després que vostè hagi rebut la confiança

majoritària d’aquesta cambra com a presidenta del Govern
durant els propers quatre anys.

Però vull que les meves primeres paraules siguin per donar
les gràcies a les 95.000 persones que el dia 26 de maig varen
dipositar el seu vot a les urnes a favor de la nostra formació
política i dir-los que sabrem exercir la tasca que ens toca amb
intensitat, amb rigor i respecte a aquesta institució, que és allà
on queda representada la voluntat popular. Amb 16 diputats en
aquesta cambra triplicam o quintuplicam altres formacions de
l’arc polític i això, sens dubte, ens atorga major
responsabilitat que cap altre grup polític. Els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears ens varen atorgar el paper de
liderar l’oposició i això és el que farem des del minut 1
d’aquesta nova legislatura, perquè la realitat política és
evident, l’única alternativa possible  a aquest govern
d’esquerres que es conformarà els pròxims dies és el Partit
Popular i només el Partit Popular.

Per això vull dir que, des del Grup Popular, en aquesta
cambra farem una oposició constructiva, respectuosa, com he
dit en el principi, i col·laboradora si allò que se’ns planteja és
bo per als interessos generals d’aquestes illes. Però al mateix
temps també serà una oposició activa, vigilant, fiscalitzadora
i implacable amb aquelles actuacions i polítiques que
considerem nocives i perjudicials per al futur d’aquesta terra.

Com a president del Partit Popular i portaveu del Grup
Parlamentari Popular en aquesta cambra aquest és el meu
primer compromís: fer política des del respecte institucional
i amb respecte personal com a principal i  majoritari grup
parlamentari de l’oposició que som. I pel que hem conegut de
l’acord de governabilitat al qual ha arribat vostè, i també pel
que ens va dir ahir, però, sobretot pel que va callar,
segurament, en el seu discurs, crec que tendrem molta feina
com a oposició.

La veritat és que no han començat vostès massa bé, tenint
en compte que ja es coneixien d’abans i que venen de
compartir institucions els darrers quatre anys, no es pot dir
que hagin protagonitzat unes negociacions amistoses per
aconseguir un acord de govern, ha tornat evidenciar-se, una
vegada més, que l’únic interès de cadascun dels partits
d’aquest pacte d’esquerres era quedar-se amb el tros més gros
del pastís i veure qui aconseguia més quota de poder, un
mercadeig per acaparar més càrrecs per repartir entre els seus
i, com que no bastava el pastís, això ha ocasionat fins i tot
haver de tornar engreixar l’administració, una cosa habitual
quan governa l’esquerra.

I especialment trist ha estat el paper dels seus socis, dos
partits, a una època reivindicatius algun dels quals que venia a
assaltar els cels i a ensenyar-nos una nova política i que es
domestiquen amb facilitat quan es tracta de trepitjar moqueta
o pujar al cotxe oficial. Sobretot els seus líders que veiem
aquests dies, perquè les seves bases no semblen coincidir
massa amb les darreres actuacions d’aquests líders.

(Alguns aplaudiments)
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Semblen no haver après res dels darrers quatre anys, com
a “polis” dolents de la presidenta, mentre vostès removien
l’arbre la Sra. Armengol recollia els fruits en forma de vots i
així ha anat a uns i altres, i ara tornen travelar amb la mateixa
pedra i ho vendran a les seves bases i als seus votants com
vulguin, però aquest és un pacte que encara els debilita més i
els converteix en convidats de pedra de la Sra. Armengol en
molts casos.

Ahir vaig escoltar el seu discurs amb atenció, que és
l’atenció que es mereix qui ha guanyat les eleccions i serà la
presidenta del Govern, mentre l’escoltava pensava que hi ha tot
un món entre el que ens va prometre el 2015 i el que després
ha intentat fer, no li dic quina és la distància entre el que ha fet
i el que va prometre, sinó entre el que va intentar fer, perquè
em sembla que la major part de coses que ens va dir ni tan sols
les va intentar.

A l’any 2015 va prometre una educació pública i de qualitat
i seguim a la cua d’Espanya en fracàs i abandonament escolar,
vostè ahir no va dir res de res en un tema tan greu i tan
important, i també continuam amb més barracons que mai.

Una llei d’educació que ara la torna prometre, va prometre
a l’any 2015 més finançament per a les Illes Balears i estam
encara pitjor, o va prometre millorar el comerç, allà on no ha
canviat res i, en tot cas, ha empitjorat amb la proliferació de
la venda a la manta i la permissivitat dels seus socis.

També va prometre un pla antidesnonaments els primers
cent dies i encara esperam. I a l’any 2015 també va dir que la
creació de més habitatges públics seria una realitat i no n’han
construït cap en quatre anys.

També ens va parlar d’un transport públic modern i en
quatre anys han estat incapaços de posar en marxa les noves
concessions d’autobusos a Mallorca els quals haurien d’estar
en funcionament des de l’1 de gener d’enguany. També va
prometre agilitar tràmits administratius i resulta que es torben
uns dotze mesos a donar llicències i més de dos anys i mig a
pagar les ajudes als pagesos, per posar alguns exemples.

O criticava que les Balears creaven ciutadans pobres, i
quatre anys després jo li deman què és el que ha canviat, ja no
hi ha pobres? Sra. Armengol, el darrer informe de FOESSA, de
la Fundació d’Estudis Socials i de Sociologia Aplicada de
Caritas de l’any 2018 diu que Balears és la tercera comunitat
amb el percentatge més elevat de persones amb risc
d’exclusió social, un 21%, ha crescut durant aquesta
legislatura.

I aquesta és la realitat, Sra. Armengol, però, sobretot, vostè
va prometre un canvi de model econòmic per redistribuir la
riquesa i jo em deman, i deman a tota la cambra: de veres hi ha
hagut un canvi de model? De quin model parlava? En què
consistia aquest canvi?

Sra. Armengol, li reconec que ahir vaig escoltar la seva
intervenció amb l’escepticisme de qui ha vist com vostè i el
seu govern han completat una legislatura de molts d’anuncis i

propaganda però escasses realitats, tot i disposar de 4.000
milions més per gestionar. I després d’escoltar-la amb atenció
ahir, després d’escoltar els seus silencis i després de veure les
mesures de l’acord de governabilitat firmat amb els seus
socis, he de dir-li que se’ns generen encara molts més dubtes.

El seu discurs va ser una autoesmena a la totalitat de
l’acció del seu govern en aquests darrers quatre anys, els grans
reptes que ens va plantejar ahir són els seus grans fracassos
dels quals vostè ha estat presidenta en aquesta comunitat
autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Però, a més, va ser un discurs buit de propostes,
insubstancial, sense compromisos ni mesures concretes,
perquè en quatre anys hem passat del seu discurs dels somnis
de l’any 2015, en el qual vostè no deixava de somniar, a un
discurs somnolent com el d’ahir, sincerament, Sra. Armengol,
esperava més concreció i menys filosofia tant en el seu
discurs d’investidura com en el document firmat per vostès
com a full de ruta del futur govern, sobretot perquè vostè ja
sap què es trobarà al govern, ara l’herència rebuda és la seva
herència i no requereix de cap aterratge progressiu en el
càrrec ni de cap període de cortesia per continuar manant, ara
es trobarà el que vostè mateixa s’ha deixat, ni més ni manco.

I hi ha assumptes que consideram de vital importància per
al futur de la nostra societat i als que el nou govern que es
conformi hauria d’enfrontar-s’hi amb solucions efectives i
concretes, i ho hauria de fer sense perdre temps, perquè en
alguns casos vostès arrossega quatre anys de retard, Sra.
Armengol, i perquè els ciutadans necessiten respostes
immediates. Necessiten un govern més executiu, menys
ideològic, necessiten un govern més eficient i menys
contemplatiu, un govern que solucioni problemes i no en creï
de nous, un govern més possibilista i menys prohibicionista,
un govern que funcioni com a un tot i no com a un regne de
taifa, en definitiva, Sra. Armengol, es necessita un govern de
tots i per a tots.

Per això m’agradaria plantejar-li algunes qüestions i
preguntes, preguntes que necessiten respostes que ens ha de
servir a tots, però sobretot a tots nosaltres i a la gent de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per saber amb més
detall quines són les accions polítiques que vostè i els seus
socis pensen realitzar.

En primer lloc, parlem d’economia. Vostè va rebre, el
2015, unes Illes Balears que creixien al 4% i ara ho fan entorn
del 2%, i les previsions per a enguany apunten a un creixement
encara menor. La seva herència ha estat situar la nostra
comunitat autònoma a la cua del creixement a Espanya, quan
era la locomotora al principi de la legislatura, aquests són
informes oficials que tots coneixem. Ens ho ha deixat amb un
dèficit desbocat una altra vegada i amb un endeutament rècord,
el més alt de la història quan un acaba una legislatura, potser
es referia a això quan el 2015 ens parlava de canvi de model.
Per això és important ara que ens digui quines mesures
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concretes pensa adoptar per reactivar l’economia de les Illes
Balears que vostè ha fet que torni anar per avall.

Des del Partit Popular, al contrari que vostès, consideram
que una baixada d’imposts hauria de ser el primer pas per
tornar generar confiança i per impulsar el consum i la inversió
privada, perquè Balears és una de les comunitats autònoma on
el ciutadà paga més imposts. Vostè està disposada a baixar els
imposts a les rendes mitjanes i baixes, Sra. Armengol, sí o no?
Vostè està disposada a llevar l’impost de successions i
donacions, sí o no? Això serien mesures que començarien a
activar l’economia sense cap dubte.

I pensant en les rendes mitjanes i baixes, contempla una
baixada del tram autonòmic de l’IRPF a rendes de menys de
30.000 euros, sí o no, Sra. Armengol?

Els doblers, Sra. Armengol, haurien de ser a la butxaca dels
ciutadans i de les empreses perquè és des del consum i des de
la inversió des d’on es dinamitza l’economia; està disposada
a fer passes en aquesta direcció o continuarem veient com
s’incrementen els imposts en aquesta comunitat autònoma, tal
i com demanen els seus socis i tal i com vostè mateixa ha
firmat en els acords de governabilitat, pujar imposts?

I perquè les nostres empreses siguin més competitives
també és necessari que s’aprovi un veritable règim econòmic
i fiscal per a les Illes Balears, un REB amb mesures fiscals
que compensin els sobrecosts de la insularitat i ajudi o
permeti que el nostre sector empresarial pugui competir amb
igualtat de condicions amb les empreses de la península; un
REB que ja podria trobar-se en marxa i aplicar-se des de
principis d’any si vostè no hagués anteposat el seu interès
polític a l’interès general, en realitat ja va passar a l’any 2015,
quan vostè, en un cas inèdit, se’n va anar a Madrid a tornar els
doblers que Madrid ens donava.

Les mateixes mesures fiscals que ara ens ha llevat Pedro
Sánchez, que les ha deixat per aquí, que no sabem on són,
doncs, tenim a la vegada un règim especial sense dotació
econòmica, que vostè ha acceptat i que caldrà esperar a veure
quan s’aprova. I és que hem passat, Sra. Armengol, vostè ha
passat d’aquell “Madrid ens mata”, amb el qual vostè va viure
molt còmoda els tres primers anys de legislatura, al “Madrid
ens ignora”; i també continua estant còmoda.

Sra. Armengol, es pot comprometre que les mesures
fiscals del règim especial de les Illes Balears entraran en vigor
el gener de l’any 2020 com a molt tard? Sí o no? Aqueixes són
les conclusions que es necessiten, i més d’una presidenta que
du quatre anys governant. 

I amb la reforma del sistema de finançament, permeti’m
que li digui, no la vaig veure ahir tan reivindicativa com en el
seu discurs d’investidura de fa quatre anys; en realitat no la
vaig escolar gens reivindicativa ahir, li va dedicar dues
retxetes, poca cosa més.

El 2015 vostè demanava valentia al Partit Popular per
defensar a Madrid un règim especial millor i un nou sistema

de finançament més equitatiu per a les Illes Balears. Serà
vostè igual de valenta per mantenir aqueixes reivindicacions
ara que governen els  seus o continuarà acotant el cap?;
continua mantenint que els ciutadans d’aquestes illes ens anirà
infinitament millor amb Sánchez a La Moncloa?, perquè fins
ara l’únic que ha fet ha estat llevar-nos coses. Comptarà la
nostra comunitat amb un finançament autonòmic que tengui en
compte, com va dir vostè, que som la segona comunitat que
més aporta?

Són preguntes que no només ens feim des de l’oposició,
també li fan els seus socis de Govern després de veure la seva
docilitat davant Sánchez en els darrers mesos de legislatura;
deu ser que tampoc no es fien de vostè i que la noten canviada
des que els seus governen a Madrid. És normal que no se’n
fiïn, Sra. Armengol, ni de vostè ni del president Sánchez, si no,
basta recordar la retallada de 20 milions d’euros en inversions
per a Balears a l’únic projecte de pressupost general de l’Estat
que fins ara ha elaborat el Govern del PSOE i que els seus
socis de moció de censura li varen rebutjar. Sort que ara tenim
un govern de l’Estat compromès i en sintonia com l’actual,
això és el que vostè ahir ens va dir.

Però miri, Sra. Armengol, des del Partit Popular, com hem
fet en tota la legislatura anterior, té el meu suport per anar a
mantenir el grau de reivindicació davant Madrid perquè les
nostres illes tenguin els recursos que necessitam i ens
mereixem. En el seu moment ja em va demanar lleialtat i
compromís per negociar a Madrid, i jo la vaig tenir, i ara li
deman a vostè que sigui valenta i es comporti amb la mateixa
exigència davant el Govern central del PSOE. 

Parlant de sintonia amb Pedro Sánchez, permeti’m que faci
un parèntesi, no puc deixar de referir-me a l’ocorregut després
de dia 26 de maig, quan Moncloa ha plantejat conflic tes
d’inconstitucionalitat a cinc lleis aprovades pel seu govern la
passada legislatura. Supòs que vostè em dirà que ha estat
casualitat que comencin a publicar-se passades les eleccions
i, per altra banda, que aquestes discrepàncies són normals,
sempre ha passat això; bé, en primer lloc, entendrà que no
m’ho cregui perquè és massa coincidència, o és una
coincidència que el Govern central avisàs el Govern el mes de
març passat que el pagament de la carrera professional, que
estableix la Llei de pressuposts de la comunitat autònoma,
presenta dubtes legals, i que no es publicàs això al BOIB fins
després de dia 26 de maig, l’endemà de les eleccions
autonòmiques. Sra. Armengol, això és casualitat o  és
instrumentació del butlletí oficial?

(Alguns aplaudiments)

Per cert, no he vist que s’hagi reunit amb els sindicats ni
els hagi convocat a una mesa informativa amb llum i
taquígrafs, com sí va fer l’any 2018 quan uns altres governaven
a Madrid. Li varen fer exactament el mateix i a vostè li va
faltar temps per convocar totes les forces d’aquí, de sindicats
de les Illes Balears, per anar en contra del Govern del PP de
Madrid; podria fer el mateix per anar en contra del Govern del
PSOE de Madrid, i ja no ho ha fet. No acoti el cap, Sra.
Armengol, davant Madrid perquè es veu massa.
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El segon que em deia de les discrepàncies, em diu que les
discrepàncies són normals i sempre han passat; totalment
d’acord, Sra. Armengol, l’Estat defensa les seves
competències i vigila les lleis que s’aproven en els parlaments
autonòmics, però quan aquests mateixos conflictes
d’inconstitucionalitat es plantejaven per part del Govern del
Partit Popular a Madrid, per a vostès eren “injustificats,
absurds -segons paraules de la Sra. Pilar Costa, portaveu del
Govern- un atac a l’autonomia de les nostres institucions”. I
clar, ara que les presenta el Govern del PSOE es tracta, entre
cometes li dic, de temes tècnics que no afecten el fons de la
llei sinó que és una qüestió competencial, també en paraules
de la Sra. Costa. Tot un exercici de coherència i transparència
política. Aquell doble discurs de l’esquerra que els retalls es
converteixen en ajustos i els barracons en aules modulars. 

Però continuam amb turisme. Sra. Armengol, què pensen
fer amb turisme? D’entrada li vull dir que ens sembla una bona
notícia que les competències en aquesta matèria ja no estiguin
en mans de MÉS com a la passada legislatura, però no pot
quedar-se en una simple formalitat, el sector es mostra
preocupat des de fa mesos i adverteix pèrdues de fins a un
milió de turistes aquesta temporada. 

Tenim un problema de competitivitat amb altres
destinacions, també de modernització i millora de les nostres
zones turístiques més madures, i res no s’ha fet en els darrers
quatre, tot el contrari, es va aprovar, més ben dit, es va duplicar
una ecotaxa que perjudica la competitivitat a més que la
recaptació no reverteix íntegrament a millorar l’oferta
turística i el medi ambient, com vostè va reconèixer ahir. 

També es va derogar la disposició addicional quarta de la
Llei de turisme de 2012, aprovada pel Partit Popular, per la
qual es va impulsar la reforma de la planta hotelera, amb una
inversió de més de 1.700 milions d’euros que va permetre a
més de dos-cents hotels augmentar de categoria. Això és
apostar per un turisme de qualitat.

La inversió pública en aqueixa passada legislatura ha brillat
per la seva absència malgrat disposar de 4.000 milions més.
Té algun pla d’inversió per recuperar les zones madures, Sra.
Armengol? Ens el copiï, no passa res, l’únic que li deman és
que ens el copiï bé, però torni a agafar aqueixa disposició
addicional quarta, que era bona, i que vostè la va tombar just
perquè l’havia fet el Partit Popular. 

Els missatges contra el turisme han estat constants en
aquests darrers quatre anys. La Sra. Busquests és una de les
que ha impulsat que si sobren turistes, que si cal limitar
creuers -com va insinuar encara ahir-, que si cal prohibir
lloguer de vacacions..., per cert, sobre aquell tema de lloguer
de vacances, miri, li diré textualment el que vostè deia, Sra.
Armengol, dia 30 de juny de 2015, deia: “... i per això volem
regular i modificar la Llei turística, per tal de fer possibles els
allotjaments de vacances, perquè entenem que aquesta és la
força de la riquesa que té la comunitat autònoma i que l’hem
de repartir una mica millor perquè tots els ciutadans, tots,
tenen dret a viure una mica millor”, paraules seves. 

De veritat és això el que han fet amb la famosa Llei
Frankenstein? Repartir la riquesa? Permetre  que més gent
pugui beneficiar-se del turisme a través del lloguer de
vacances? Sembla que ha estat el contrari.

Tampoc no ha regulat el tot inclòs, que ja varen prometre
el 2015; ho faran ara?, ja els han dit com fer-ho?, ens ho pot
concretar, per favor?

Sra. Armengol, el turisme hauria de ser una qüestió d’estat,
per això jo ara aquí, avui, li propòs un gran pacte en política
turística perquè tots els partits arribem als majors consensos
possibles per arribar a desenvolupar el model turístic
d’aquestes illes per a les pròximes dècades, un gran pacte per
recuperar el prestigi de les Illes amb un mercat turístic com
a destinació de primer nivell internacional.

Parlant d’habitatge, també es requereix una política d’Estat
per afrontar el greu problema de l’accés a l’habitatge a la
nostra comunitat. Vostès s’han passat quatre anys cercant
culpables mentre els preus per comprar o llogar un habitatge
es disparaven. Comprar-se un habitatge a les Illes Balears avui
és un 60% més car que a la península i durant aquests darrers
quatre anys, Sra. Armengol -els seus quatre anys de govern-,
el lloguer aquí, en aqueixa comunitat autònoma, ha pujat un
40%. 

I la seva mesura estrella per resoldre aquest problema a la
seva llei d’habitatge és confiscar pisos a grans propietaris,
mesura que per cert el Govern de Pedro Sánchez també ha
qüestionat per la seva possible inconstitucionalitat. Quants
d’habitatges d’aquests grans tenidors s’han posat ja a
disposició dels ciutadans a través del parc públic de l’IBAVI,
Sra. Armengol? Cap. Vostè l’únic que té són mil inscrits, però
vostè té un bullit jurídic a l’IBAVI, si no ho sap li ho dic jo, i
no saben com posar-los a disposició de la gent amb seguretat
jurídica. Per tant, vostè que braveja que ja en té mil, com si ja
la gent en pogués disposar, això és mentida, Sra. Armengol, no
en té ni un, en té mil que per qüestions legals s’han inscrit,
però vostè té dificultats per veure com ho fa per després donar
possibilitats a la gent per accedir-hi.

I quines són les mesures extraordinàries que segons el
programa electoral del seu partit i l’acord de governabilitat es
comprometen a implementar en els sis primers mesos de la
legislatura per donar resposta a la falta d’habitatge? Perquè
ahir no ens en va quedar cap de clara, més vaguetats. Passarà
el mateix que amb el pla antidesnonaments que vostè va
prometre en els primers cent dies de la passada legislatura i
que mai no s’ha fet? Sap quants de desnonaments hi va haver
l’any passat, Sra. Armengol? Cinc cada dia, i  vostè havia
promès que acabaria amb els desnonaments; cinc cada dia
l’any passat. 

Ens va anunciar com a mesures estrella per facilitar l’accés
a un habitatge la creació d’un observatori per regeografiar el
mercat immobiliari barri a barri. Això és una disposició
addicional de Pedro Sánchez, no és invent seu, ho dic perquè
els que ho vulguin... és un reial decret que existeix. 
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Vostè ens diu que ha de crear un “xiringuito”, més encara
per col·locar als seus; això és tot el que ens proposen?, crear
un “xiringuito” que no servirà de res?, un observatori per fer
radiografies? Venga, vagin-se a Son Espases a fer radiografies,
Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments)

Per cert, el punt 163 dels Acords de governabilitat -el punt
163 dels Acords de governabilitat- diu que tota política
pública ha d’incloure un estudi d’avaluabilitat, i record que a
la legislatura 2007-2011 ja varen fer estudis, de tot tipus, i no
els sortien els comptes.

Ja sé que vostè però sobretot als seus socis el tema de la
mobilitat no els va massa bé. La mobilitat és un dels seus
grans fracassos d’aquesta legislatura i ens ara ens diuen que
els resoldran fent una sèrie de trens a Felanitx, Manacor-Artà,
etc., però vostè té un problema greu sobretot d’embossos a
Palma i a les grans ciutats que tenim a la nostra comunitat
autònoma.

Ja sé que vostè, però sobretot als seus socis no els agraden
les carreteres, les utilitzen com tothom, però no els agraden,
però convindrà amb mi en la necessitat d’escometre algunes
infraestructures necessàries per evitar un col·lapse general i
sobretot per millorar la seguretat viària.

Ara tendran quatre anys més per acabar algunes obres que
han estat incapaços de realitzar i que s’han convertit en
interminables per la seva ineficiència i per absurds perjudicis
ideològics, tot i que sembla que un dels acords del pacte
d’esquerres al Consell de Mallorca és la paralització del segon
cinturó de Palma. 

Jo li demanaria que recapacitassin, Sra. Armengol, perquè
ara dels que ens estiguin escoltant n’hi ha, segur, embossats a
la via de cintura; a totes hores als Passeig Marítim i a la via de
cintura hi ha gent que està embossada. Alguna solució haurien
de veure si donam a aquest assumpte que és un assumpte greu
i que amb vostès s’ha agreujat en la passada legislatura.

Vostè ahir, Sra. Armengol, ens va dir textualment que
asseguraran el dret a la mobilitat i jo li dic que no ens ha
d’assegurar cap dret a la mobilitat. El que ens ha d’assegurar
és la mobilitat, ens basta la mobilitat, el dret ja el tenim, vostè
no ens n’ha de donar cap ni un. El que ens ha de donar són les
possibilitats que ens puguem moure molt millor del que ens
movem ara.

I una cosa que sí que ha estat de la seva competència és
reclamar... i els 240 milions de carreteres de 2004, que vostè
va vendre a bombo i platerets que duria i que encara no ha duit
i que el PSOE, el seu partit , ens va llevar, aquí, a aquesta
comunitat autònoma, del conveni de carreteres de l’any 2004.

En educació el repte fonamental és fer que la nostra
comunitat deixi de liderar el fracàs escolar a Espanya amb un
25% de fracàs escolar a l’ESO i un 26% d’abandonament
escolar prematur, davant un 18% de mitjana nacional, així com

les baixes competències en matèria lingüística dels nostres
escolars i a aquest greu problema ahir vostè no li va dedicar ni
mig minut, Sra. Armengol.  A aquesta lluita contra
l’abandonament escolar ha de jugar un paper fonamental
l’impuls de la formació professional i de la formació
professional dual, hi estam d’acord. Això ja s’està fent des de
fa anys a la Unió Europea i també a tota una sèrie de
comunitats autònomes d’Espanya. Per cert, li vull dir que la
formació professional dual es va implantar per primera vegada
a les nostres illes a l’any 2013 amb un govern del PP. Ja sé
que li sap greu haver-ho de reconèixer i no ho voldrà
reconèixer, però va ser així.

També és d’esperar que redueixin de manera considerable
el nombre de barracons als col·legis perquè no es repeteixi
allò ocorregut a l’inici del darrer curs escolar, amb més de
3.000 nins i nines fent classes a aules fabricades.

Ahir ens va parlar d’implementar l’educació universal de 0-
3 anys, ahir..., però tampoc no ho va concretar. Miri, jo  li
deman, Sra. Armengol: quin terminis maneja?, quin curs serà
una realitat?, com ho pretén implementar?, aprofitarà l’actual
xarxa d’escoletes privades o les obligarà a tancar just perquè
són privades? Això són preguntes, contesti-les aquí amb tota
tranquil·litat i així la gent estarà molt més tranquil·la, però
concreti-ho.

En aquesta mesura, com en altres que suposin ajudar les
famílies per reduir les despeses escolars, o mesures per
afavorir la conciliació laboral i familiar, o mesures que ens
duguin cap a la plena igualtat entre homes i dones o mesures
per lluitar contra la violència masclista, vostè sempre tendrà
el suport del Grup del Partit Popular.

I una bona educació, una bona preparació és el millor llegat
que podem deixar als nostres fills i hem d’aconseguir entre
tots els partits trobar punts on ens entenguem per millorar el
sistema educatiu anteposant sempre l’interès de l’alumne
sobre qualsevol altra qüestió.

Per això des del Partit Popular li dic que nosaltres
defensam una educació basada en la llibertat de les famílies
per triar el model d’educació per als seus fills amb una zona
única d’escolarització perquè puguin triar també el centre  i
també amb la llibertat de les famílies per triar la llengua
vehicular amb què escolaritzar els seus fills en la primera
etapa de l’ensenyament. Defensam un model lingüístic
plurilingüe amb una convivència equilibrada de les dues
llengües oficials enfront de les imposicions, tant d’una banda
com de l’altra. En tot això convindria que ens posàssim també
d’acord en benefici de tots els nostres alumnes.

I parlam de sanitat, jo li  demanaria que aquell decret de
sanitat, aquell decret de català, perdó, que va fer a sanitat la
passada legislatura, jo li demanaria que recapacitàs i que el
derogàs perquè no li ha duit més que problemes. Això ha estat
per haver de fer cas als seus socis minoritaris i els ha duit un
greu problema a la que ha estat la consellera de Sanitat,
problemes que en aquest cas s’agreugen a Menorca, Eivissa i
Formentera com a conseqüència de la doble o triple insularitat
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i que fa que en determinades especialitats, com atenció
primària o pediatria, faltin professionals i amb 4.000 milions
d’euros més en sanitat de què vostè va disposar, no es pot
admetre que a sanitat tenguem centres d’atenció primària en
condicions tercermundistes sense equips de condicionament
o d’aire o en un estat de manteniment lamentable. 

Li vull recordar que li vàrem presentar una proposició no
de llei a l’anterior legislatura i que vostès ens la votaren en
contra, tot per posar les mesures necessàries per condicionar
aquells centres de salut que estaven en pitjor estat.

Amb tot, i maldament comptar amb més doblers que mai,
han continuat produint-se saturacions al Servei d’Urgències,
llis tes d’espera... i les llistes d’espera tampoc no han
disminuït. Li vull fer esment a unes dades de la mateixa
conselleria: els pacients que esperen més de 60 dies per a una
consulta s’han incrementat un 113%, la mitjana era de 3.048
persones i el mes de maig n’hi havia 6.501, se’ls estan
disparant les llistes d’espera.

I no vull deixar passar aquesta ocasió per mostrar el nostre
suport, del Partit Popular, als metges interins als quals se’ls
reconeix el dret a cobrament del complement de la carrera
professional en una sentència que el seu govern ha esperat que
passassin les eleccions per recórrer-la.

Com també volem mostrar el nostre suport als
comerciants, als autònoms i també als pagesos d’aquestes illes
als quals tampoc no s’ha tractat gairebé aquesta legislatura. 

Vostè ahir va dir que volia estar al costat del sector i, sap
com es fa això, Sra. Armengol?, idò ajudant-los, pagant-los les
ajudes quan toca i no tenint-los dos anys i mig de retard que
mai no s’havia vist en aquesta comunitat autònoma, ha batut
rècords en aquest tema amb el seu conseller que estima més
els ocells que els pagesos.

En medi ambient ens preocupa, Sra. Armengol, que vostè
confiï el cent per cent de la política territorial i
mediambiental d’aquesta comunitat a un partit que representa
el 6% dels votants. Aquells tipus de pactes, Sra. Armengol, no
estan bé. 

A vostè, al PSIB-PSOE li han donat una confiança per tenir
almenys alguna cosa a dir dins aquestes conselleries i vostè
què fa?, entrega el cent per cent de tota una conselleria i fa
caixons estancs on després aquells partits fan el que volen, a
més ja ho han dit als diaris aquests darrers dies: que faran el
que volen dins els seves conselleries. Vostè ha entregat el
cent per cent de Medi Ambient i Ordenació del Territori a un
partit que just, just representa el 6%. Recordi la darrera vegada
que varen tenir aquestes responsabilitats i varen ocasionar 220
milions d’euros d’indemnitzacions com a conseqüència de la
Llei 4/2008.

I també es va parlar ahir de fer una administració  més
eficient, com un dels seus grans reptes, reconeixent
implícitament que res s’ha fet aquests quatre anys. Ens va

anunciar l’obertura d’una finestra única empresarial, fa 25 anys
-crec- que es parla d’això, Sra. Armengol.

Però l’Acord de governabilitat el que recull és l’aprovació
de 18 noves lleis, la creació de 12 nous organismes entre
observatoris, oficines, institucions, centres, agències, ens,
etc., més burocràcia i més despesa pública, Sra. Armengol, i
encara ho vàrem veure ahir a l’Ajuntament de Palma.

Li ho he dit en més d’una ocasió i li ho torn repetir: moltes
lleis, pèssim govern.

I vaig acabant, Sra. Armengol, perquè vostè ha optat una
vegada més per aconseguir un pacte de govern amb partits
populistes, sobiranistes i que alguns qüestionen el marc
constitucional, són els companys de viatge que ha triat per
assegurar-se quatre anys més al Consolat i un té la impressió
que sempre s’ha sentit molt còmode amb aquests socis i ens
planteja un nou govern amb més conselleries i, per tant, amb
més assessors i càrrecs polítics per satisfer les exigències
dels seus socis i que el repartiment de cadires arribi a tots. 

Un pacte sobre el qual planegen tants o més dubtes que els
confirmats al llarg de la passada legislatura per un altre acord
al qual els socis de govern es varen passar més temps discutint
entre ells que gestionant i molt ens temem que ara tornarà
passar el mateix o pitjor, perquè ara ja han començat a
discutir, no va ser igual al 2015.

I és precisament una gestió eficaç, un govern amb
solucions, una política de fets el que demanen i esperen els
ciutadans perquè, com he anat exposant en aquesta intervenció,
hi ha massa problemes pendents de resoldre de la passada
legislatura que requereixen d’una intervenció immediata i
sobretot encertada.

Per totes aquestes qüestions, Sra. Armengol, no podem
atorgar-li  la nostra confiança en aquesta investidura, hi
votarem en contra. Però en el nostre vot no significa que no
estiguem disposats a arribar a acords, en benefici dels
ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes. 

De fet, avui, aquí i ara, com ja li he proposat durant la meva
intervenció, li oferesc la col·laboració del Partit Popular per
arribar a acords i polítiques necessàries que suposen un
benefici per a la nostra comunitat. És un oferiment sincer,
responsable i necessari en aquests temps d’una política
convulsa i volàtil, en el qual les minories condicionen governs
i alguns no tenen clar què volen ser quan siguin grans.
Nosaltres en el Partit  Popular ho tenim clar, des d’una
oposició centrada, moderada i responsable, que és el paper
que ens toca exercir ara, volem ajudar a fer que les nostres
illes avancin cap un futur millor per a tots i totes. I aquí. Sra.
Armengol. sempre ens hi trobarà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Correspon ara el torn al
Grup Parlamentari Unidas Podemos. Té la paraula el Sr.
Yllanes.

EL SR. YLLANES I SUÁREZ:

Gràcies, president, senyora candidata a la Presidència de
la comunitat autònoma, bon dia a totes i a tots.

Primer de tot vull agrair a tota la gent que el 26 de maig va
anar a votar, per reeditar un pacte de progrés per primer cop en
aquesta comunitat autònoma, una fita històrica que hem de
saber gestionar i retornar la confiança que ha dipositat la gent
en nosaltres. És per a mi un gran honor poder avui parlar en
nom d’un grup que representa més de 41.000 persones i
utilitzant les paraules de Jovellanos, que va estar exiliat al
Castell de Bellver: “el verdadero honor es el que resulta del
ejercicio de la virtud y del cumplimiento de los propios
deberes”. Y eso pensamos hacer en el Grupo de Unidas
Podemos, cumplir no sólo con nuestros votantes, sino con
el conjunto de la ciudadanía de estas islas. Y sin duda que
será un gran honor.

La gent ha votat pacte i nosaltres tenim l’obligació de fer-
ho possible i ho hem fet, cercant sempre posar la vida de les
persones en el centre de les polítiques públiques, defensant
els serveis públics com a eina essencial del progrés social. 

Han sido semanas de muchas noticias, de muchos
rumores, pero también de mucho trabajo de unos equipos
que en estas negociaciones han dado el do de pecho, cada
uno desde su propia perspectiva, para redactar unos
acuerdos que sigan mejorando la vida de la ciudadanía y
sigan protegiendo a nuestras frágiles islas. Este proyecto,
como se dijo ayer, está en marcha y es irreversible para el
bien de la ciudadanía. 

La gent ha votat resoldre l’emergència habitacional,
l’emergència climàtica, estem davant d’una emergència
climàtica, apostam pels drets socials i per la fraternitat en
contra de l’odi. I avui com va dir vostè Sra. Armengol, som
més forts per fer front a aquests reptes.

En los Acords de Bellver hemos podido incluir una
buena parte de nuestro programa, para que estas islas
tengan un horizonte morado y verde, caminando hacía una
sociedad más feminista y más fraterna y a la vez hacía una
sociedad cada día más ecologista. Aquests acords són la
continuïtat dels acords pel canvi que marquin el camí de futur
de les democràcies, sense majories absolutes i fent bandera
del diàleg i e l saber escoltar tots els actors socials i que
afrontin els grans problemes de la societat com el canvi
climàtic , la transició energètica, la manca d’habitatge, la
precarietat laboral, l’atenció a la dependència o la lluita contra
la violència masclista. 

Pero esto no se puede confundir con el conformismo,
permanecemos y lo hemos dicho durante toda la campaña

electoral y lo hemos transmitido durante las negociaciones,
vigilantes para que se produzca una efectiva
profundización de las políticas de progreso en esta
comunidad, porque -ya lo hemos dicho repetidamente-
somos la garantía de que este gobierno ponga el foco de
atención en los derechos de quienes fueron los grandes
perdedores de la crisis.

Somos una comunidad plural e insular, tener en cuenta
la realidad de Menorca, de Mallorca, de Ibiza y de
Formentera, es básico para gobernar de forma cercana a
la ciudadanía, desarrollar el Estatuto, planificando los
traspasos de competencias a los consejos insulares y
mejorando la Ley de consejos, será fundamental para que
también cada una de nuestras islas tengan gobiernos
fuertes y de proximidad, de acuerdo a cada realidad
insular. Desde Unidas Podemos, un partido con
representación en Menorca, en Ibiza y en Mallorca,
entendemos este punto como clave en esta legislatura.
Como he dicho antes, tenemos grandes retos y uno de los
principales es la emergencia habitacional, que hay que
combatir con medidas claras y contundentes. Luchar sin
desmayo contra los fondos buitre y contra los grandes
tenedores que especulan, ha de ser uno de los pilares para
que esta comunidad tenga una bolsa de vivienda pública a
precio asequible y para que ponga la vista en los colectivos
con factores de vulnerabilidad. 

Quiero hacer una especial mención a la Ley de vivienda
que tanto se peleó por parte del Grupo de Unidas Podemos
en la pasada legislatura, precisamente para reconocer el
derecho a la vivienda como un derecho subjetivo de toda la
ciudadanía de esta comunidad. El desarrollo de esa ley, así
como la compra de vivienda en territorios donde la
construcción sea inviable, es lo que nos permitirá
precisamente tener un parque de vivienda social más
amplio.  Y otro gran problema que debemos afrontar es la
limitación de los precios de alquiler, no estamos hablando
de ninguna medida bizarra, estamos hablando de lo que ya
es una realidad en la mayoría de los países europeos, sin
esa intervención el mercado está destrozando barrios y
pueblos con décadas de tradición y está expulsando a la
gente de sus casas. 

Quiero recordar, queremos recordar que la piedra
angular de cualquier proyecto de vida se basa en tener un
techo donde cobijarse y donde desarrollar la vida personal
y familiar. Así que debemos garantizar el derecho a
cualquier persona a tener una vivienda digna. Es más, es
uno de los compromisos que hemos adquirido en el
Gobierno del Estado, el de modificar la Constitución para
que el derecho a una vivienda digna no sea un principio
rector de las políticas públicas, sino que se convierta en un
derecho fundamental, que todos los ciudadanos puedan
defender ante los tribunales de justicia. Y además habrá
que reforzar la inspección en los pisos turísticos ilegales,
que tanto influyen, pese a que se niegue por parte de otros
grupos políticos, en los precios de la vivienda, porque de
nada sirve tener leyes, si después no nos encargamos de
que esas leyes se cumplan.
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Hemos de cuidar nuestro planeta, nuestra juventud nos
lo exige así y si hay un movimiento en donde los jóvenes
han demostrado verdadera implicación es el movimiento de
Fridays For Future y, por lo tanto, hemos de legarles a
estos jóvenes un planeta y sobre todo unas Islas Baleares
en donde puedan vivir. Lo hemos dicho repetidamente, no
somos dueños de estas islas, somos sólo usufructuarios de
las mismas y cuidarlas pasa por reducir la producción de
residuos y de tender al residuo cero. Además de caminar
hacía una transición energética que revierta la situación -
insisto- de emergencia climática que actualmente vivimos.
Esta transición en nuestras islas nos debe llevar a un
horizonte de soberanía energética y además transformar el
modelo productivo, creando puestos de trabajo estables y
de calidad. Es un objetivo perfectamente conseguible y por
eso vamos a pelear en esta legislatura.

¿Cómo haremos ese cambio de modelo?, debemos
seguir implantando energía verde en todo nuestro
territorio, priorizando su instalación en tejados, para que
ello no suponga el consumo de un territorio enormemente
limitado. Y si eso no fuera posible se priorizará su
instalación en aparcamientos o en zonas de escaso valor
agrícola y paisajístico, porque la implantación de este
modelo energético alternativo se tiene que hacer siempre
respetando nuestro medio natural. No olvidemos que nos
encontramos, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, en
un territorio finito y sensible. Para ello el sector energético
irá muy ligado a los sectores productivos que en esta
legislatura deben ganar protagonismo para diversificar
nuestro modelo económico, un modelo de economía
circular, transversal a todos los sectores económicos.

Queremos ser punteros, queremos seguir siendo
punteros en movilidad eléctrica de cero emisiones,
mejorando la que ya es la mayor red de puntos de recarga
en todo el Estado español, y alimentando esa red de puntos
de recarga con energía renovables. El sol puede ser y debe
ser el combustible de nuestros vehículos, y desde este
govern vamos a tener una infraestructura de recarga que
facilite la transición a esta modalidad de transporte que no
emite ni contaminación acústica ni provoca contaminación
atmosférica. Y además quiero anunciar, porque será una de
nuestras competencias en este govern, que desarrollaremos
el Institut Balear de la Energía para fomentar el uso de
energías renovables y para comercializar esas energías
renovables, así como para garantizar el suministro a toda
la ciudadanía, acabando con algo que nos preocupa
especialmente, esa pobreza energética que tanto daña a
una sociedad que quiere ser justa e igualitaria, sabiendo
también y teniendo siempre presente que tenemos la
energía más cara de Europa y que Baleares tiene todavía
una de las tasas más bajas de renovables. De ahí que este
Instituto Balear de la Energía se convierta en una
herramienta clave para afrontar estos retos que nos
debemos marcar como prioritarios.

Transición energética y apuesta por la diversificación
del modelo productivo y la calidad de las condiciones
laborales que sustentará el desarrollo económico, no tan

basado en el crecimiento simplemente, sino basado en que
la ciudadanía también pueda desarrollarse personalmente.
Un ejemplo claro de eso es el caso de las camareras de
pisos; en la pasada legislatura se avanzó, es cierto, pero no
caeremos en la autocomplacencia y debemos seguir
peleando para que se les reconozcan todas las
enfermedades profesionales a este colectivo, para mejorar
las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras del
sector turístico, sobre todo centrando nuestra atención en
el colectivo más maltratado, con diferencia, que son las
“kellys”. 

Además esta legislatura ha de ser la que valore la
cuestión de los cuidados, el ingente y desgraciadamente
invisible trabajo de las mujeres que hace de estas islas un
lugar mejor y que tantas veces se escapa de las grandes
cifras macroeconómicas. 

Hemos de caminar hacia una diversificación del modelo
productivo, y esto no se puede quedar en un buen titular de
prensa. Turismo, sí, sostenible, de calidad, democratizando
los beneficios, que haga que si somos un destino de primera
tengamos condiciones laborales en el colectivo que trabaja
en el turismo de primera, siendo valientes para regular el
turismo de excesos y la llegada de cruceros. Queremos un
turismo inclusivo, donde también los residentes durante
todo el año en estas islas podamos disfrutar de ese trozo de
paraíso que también tenemos derecho a disfrutar en plena
temporada turística. 

Pero también hemos de apostar por la producción
industrial en nuestra comunidad, siguiendo criterios
ambientales, sabiendo que aquí debemos producir y
aumentar la exportación de nuestros productos, e
igualmente reducir importaciones para dejar de ser una
economía tan dependiente. Para ello el sector industrial
debe dar un paso al frente, y este govern estará a su lado
o debe estar a su lado acompañando y facilitando ese
crecimiento. Y en esta legislatura -ayer lo dijo usted en su
discurso de investidura- podemos decir que desde el minuto
cero se pondrá en marcha un plan industrial para las Illes
Balears, y  ya dotado económicamente, que es lo más
importante, precisamente para impulsar este sector.

Pero esa diversificación del modelo productivo también
pasa por potenciar la agricultura y la ganadería, así como
la pesca, para caminar hacia algo que creemos muy
importante, la soberanía alimentaria, consiguiendo de paso
evitar las emisiones que producen los transportes de
mercancías cuando esas mercancías las podemos producir
o cosechar aquí. En este sentido el régimen especial
agrario para Baleares que se quiere introducir dentro de
la política agraria común y que se negociará en Bruselas es
absolutamente esencial para poder compensar los costes de
la insularidad y hacer competitivo nuestro sector primario.
La pagesia ha de ser protagonista también de ese cambio de
modelo productivo que no apueste, como le gusta decir a
alguien que también ocupa un escaño en este parlamento,
por colocar tots els ous a la mateixa panera. Será
protagonista también de ese cambio de modelo productivo
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que veamos como puede hacer aumentar los límites de
nuestros horizonte laboral como sociedad. 

Esta apuesta se ha de reforzar mediante la promoción
de la pequeña y mediana empresa, que son los que mueven
la economía y el mercado laboral; un comercio de
proximidad, que conoce a sus clientes, que les saluda con
un bon dia, que sabe lo que quiere y lo que necesita, y no un
modelo basado en la depredación del territorio y que tiene
que ver con convertir nuestras islas en un parque temático
lleno de grandes centros comerciales. Tenemos claro que el
modelo que crea empleo de calidad y estable es el que
tenemos nosotros en mente y por el que apostará este
gobierno.

Y la última pata para diversificar este modelo
productivo es la innovación, que será clave tanto  en el
sector industrial como en el sector primario y en el mundo
rural. Sólo desde la innovación podremos hacer frente a los
retos climáticos de estos sectores productivos y garantizar
su desarrollo sostenible. 

Este territorio frágil y limitado no puede soportar un
nivel de casi un coche por habitante. Es un nivel que sólo
soporta Estados Unidos, con un territorio tan
inmensamente grande que no puede ser jamás comparable
al territorio de las Islas Baleares. Por eso cuando
hablamos de transición energética también hablamos de un
cambio en el modelo de movilidad de esta comunidad. Para
ello resulta imprescindible vertebrar Mallorca a través del
ferrocarril, conectando a través del metro primero Son
Espases y el Parc Bit, y después garantizar la conexión
mediante transporte público de calidad y ecológico entre
Palma y el aeropuerto, y además planificar la llegada del
tren a aquellos lugares donde todavía no ha llegado: a
Alcudia, a Cala Rajada, a Felanitx... Pero también
hablamos de mejorar las frecuencias de autobús en
Mallorca, en Menorca y en Ibiza, y de mejorar las
infraestructuras existentes. Esto  debe ir de la mano del
fomento de dicho transporte abaratando los trayectos,
integrando tarifas, premiando el uso frecuente y tendiendo
-como no puede ser de otra manera- a la gratuidad.

Todo ello, todo lo que he referido hasta ahora -la
emergencia habitacional, la emergencia climática, el
cambio de modelo de la movilidad- no puede ser que sólo
se financie a través de medios propios de la  comunidad.
Venimos padeciendo históricamente un trato desfavorable
por parte del Estado que debemos revertir de una vez por
todas. Debemos pasar de un modelo de financiación
autonómica que a veces resulta  absolutamente
incompresible a uno en el que se tenga como prioridad el
principio de ordinalidad. Además hay que desarrollar el
régimen especial, sin duda, para que se incluya el eje fiscal
y se determinen las inversiones en materia de movilidad, de
energía y, ¿por qué no?, también en vivienda. El próximo
gobierno de España, en el que esperemos que se llegue a
un acuerdo parecido al que hemos conseguido completar
aquí, donde Unidas Podemos esté en el gobierno, deberá
afrontar esta deuda histórica que tiene el resto del Estado

con esta comunidad autónoma, y ya decimos que seremos
desde nuestro grupo absolutamente implacables a la hora
de reclamar lo que creamos que es justo, aunque ello
debamos hacerlo a nuestros propios compañeros en ese
gobierno del Estado. No nos temblará la mano, queremos
lo que es justo y lo que históricamente se les debe a  las
Islas Baleares. Además defenderemos un nuevo modelo de
financiación económica que se rija precisamente por ese
principio de ordinalidad y mejore -insisto- esa
infrafinanciación histórica de nuestra comunidad.

Sra. Candidata, espero que en el Estado se repita un
pacto como el que tenemos aquí, y estoy absolutamente
seguro de que eso facilitará todas las negociaciones con el
Gobierno central para afrontar retos de los que usted
habló ayer en su discurso de investidura, para reformar o
derogar leyes que nos son enormemente perjudiciales,
como la Ley de reforma laboral, la LOMCE o la Ley
Montoro. 

Volem un model social feminista, que es basi en les cures
de les persones, que es basi en el diàleg i l’acord, que es basi
en el respecte. No volem una competitivitat caníbal que només
cerca la victòria d’uns pocs sobre la derrota de molts. Esto
pasa por hacer una nueva forma de hacer política, desde la
discrepancia y desde el respeto. Somos el modelo de mucha
gente, somos el modelo para mucha gente de esta
comunidad autónoma, y por lo tanto demos ejemplo. A
Unides Podem volem que els perdedors de la crisi deixin de
ser-ho, volem que les desigualtats es redueixin, que qui més
té més pagui, i garantir serveis bàsics i  drets a tothom,
independentment del que cobri una persona, del color de la
seva pell o del lloc on hagi nascut. Esto pasará
necesariamente por mayor inversión en sanidad, educación
y servicios sociales, porque en esta comunidad no
queremos que nadie se quede atrás y nuestra tarea es que
no vamos a dejar a nadie atrás, trabajaremos para que
toda la ciudadanía tenga atención sanitaria de mayor
calidad y no renunciamos a que la educación desde los cero
años hasta la etapa universitaria sea gratuita en unos
pocos años, garantizar derechos a la ciudadanía nos hará
crecer en democracia.

La corrupción, lamentablemente, no está del todo
superada aunque en estos últimos cuatro años se hayan
hecho gobiernos responsables en contra de lo que
estábamos acostumbrados en esta  comunidad;
lamentablemente, tenemos noticias recientes que
demuestran que la corrupción sigue siendo un mal
endémico de esta comunidad, oír a determinados partidos
políticos presumir de sus políticas, de lo que han hecho
cuando estaban en el gobierno, cuando muchos de ellos se
dedicaron a saquear las arcas públicas de esta comunidad
es, desde luego, un contrasentido.

La Oficina Anticorrupción y las áreas de transparencia
y participación ciudadana son muy importantes para
prevenir esta lacra que ha padecido toda la ciudadanía y
que en mi vida profesional anterior he tenido la desgracia
y la oportunidad de juzgar. La participación ciudadana y
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la transparencia mejoran nuestra democracia y nos acerca
a las sociedades más avanzadas, no podemos bajar la
guardia en este sentido porque si lo hacemos les puedo
asegurar que volverán aquellos oportunistas que se
dedicaron a enriquecerse fraudulentamente a costa de la
ciudadanía y que lo único que hicieron fue desprestigiar a
nivel estatal a todas nuestras instituciones.

Mil dones assassinades, mil, i la nostra comunitat,
lamentablement és puntera en aquesta xacra que cal eradicar,
i contra tots  aquells que ho volen obviar tenim el deure de
seguir fent una política real contra la violència masclista, -
contra la violència masclista-, sense utilitzar altres llenguatges
que no són i que no parlen d’això, de violència masclista, ni
violència intrafamiliar ni violència de gènere, violència
masclista.

Tenemos que fomentar relaciones basadas en la
igualdad y el respeto, sin dejar que la publicidad cosifique
a la mujer, solo así podremos caminar hacia una sociedad
realmente igualitaria. Y aquí no solo interpelo a la Sra.
Armengol, a la candidata a la presidencia del Govern,
interpelo a todos los partidos políticos, nos interpelo a
nosotros mismos, claro que sí, y a la sociedad, solo juntas
y juntos podremos desalojar el machismo, eso que tanto
trabajo les cuesta a ustedes pronunciar, de su trono.

Hem de continuar recordant qui no ha tengut
reconeixement durant quaranta anys de dictadura, només amb
veritat, justícia i reparació es tanquen ferides. Nuestra
ciudadanía se merece saber qué pasó, cómo pasó, a quién
le pasó y por qué pasó, porque los pueblos que olvidan su
historia -recordémoslo- están obligados a repetirla. La
memoria democrática es fundamental para preservar la
democracia, para que nadie pueda creer o siga creyendo
que sus ideas están por encima de las del resto.

La llengua ha de ser eina de cohesió social i de connexió,
mai d’enfrontament, jo som foraster i entenc i parl català
perquè és la llengua d’aquesta terra, voldria que respectin totes
les llengües i que ningú no faci trinxeres ni guerres amb els
elements culturals que tant estimam i apreciam, perquè
estimar una llengua no pot ser menysprear una altra.

La cultura no será la gran olvidada de esta legislatura
y no podemos menospreciar el valor añadido que dan las
creadoras y los creadores culturales a esta comunidad
autónoma. El impulso en materia, precisamente de eso, de
creadores y creadoras, así como la mejora del impulso de
nuevas infraestructuras puede llevar a cabo una revolución
en nuestro concepto de apuesta cultural, necesitamos
profesionales de la cultura con un horizonte laboral
estable y digno y para ello hay que impulsar el Consejo de
la Cultura y, además, desarrollar y llevar a cabo la ley de
mecenazgo.

Además, el acceso a la cultura es clave para tener una
sociedad crítica e ilustrada y, por ello, queremos revisar
las leyes de archivo, bibliotecas y  museos, con el fin
precisamente de eso, de acercar la cultura a la gente.

Este  gobierno debe dar respuesta a la demanda más
clara de los jóvenes de estas islas, quieren un futuro y
muchos no quieren marcharse de aquí, de su  casa, para
poder desarrollarlo.

Ya hemos hablado de lo que haremos e impulsaremos a
nivel energético y climático, pero hay que trabajar para
hacer la vivienda asequible a los jóvenes, para que los
jóvenes puedan construir su proyecto de vida e igualmente
fomentar el transporte público como alternativa real al
transporte privado, educando a esa juventud en una
movilidad sostenible.

Debemos darles una educación y una sanidad de
calidad para que puedan diseñar su  futuro personal y
laboral, reduciendo la precariedad y basándonos en un
cambio de modelo productivo que impulse mejora en todos
los sectores productivos. En definitiva, debemos proponer
a nuestra juventud un futuro con garantías, un futuro
social, feminista y verde, un futuro en donde merezca la
pena vivir.

Unides Podem somos el eje fundamental para tener
gobiernos de progreso, lo hemos demostrado durante estos
últimos cuatro años desde fuera del gobierno de esta
comunidad y en la X legislatura, tal y como nos habíamos
comprometido, damos un paso más entrando en el Govern.
Sin Unides Podem ha habido dos pactos en esta comunidad
que fueron, lamentablemente, mermados por una banda de
saqueadores de lo público, con Unides Podem se acaba el
depender de partidos bisagra que se van con el mejor
postor, con el que más les ofrece, somos la garantía de
políticas de progreso, lo he dicho antes, y de poner la vida
de las personas en el centro de la política.

Aquesta passada legislatura hem fet grans avanços en lleis
importants on també, des de Podem, encara que des de fora
del Govern, hem ajudat que siguin millors per a la ciutadania
i per a la nostra terra, unes lleis que ara, des del Govern,
ajudarem a consolidar i desenvolupar. Uns exemples són la
Llei LGTBI, la Llei d’igualtat, la Llei d’habitatge, la de residus,
la de canvi climàtic i transició energètica, la de camins, la Llei
de fosses, i tantes altres que han assentat les bases d’un
projecte de millora de la nostra comunitat. I seguirem
contribuint a millorar la vida de la ciutadania, perquè aquesta
és l’única, la nostra única motivació per ser a la política.

Voy terminando, presidente, miren, creemos que la
política debe servir para poner la vida de las personas en
el centro de las iniciativas de gobierno, creemos firmemente
que hoy puede nacer una niña, un niño, en esta comunidad
o en cualquier otra y estar bien atendido, tanto durante su
infancia como cuando vaya creciendo, en la salud y en la
educación pública; que puede amar a quien quiera
mientras sea con respeto; que pueda desarrollar su
vocación profesional con un sueldo digno; que pueda tener
su propia vivienda en donde desarrollar su propia vida sin
pagar más de un 30% de su salario -esta mañana hemos
sabido que en Baleares se ha de emplear más del 41% del
salario  para acceder a lo que debe ser un derecho
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fundamental de toda la ciudadanía de estas islas, una
vivienda digna, estamos 8 puntos por encima de la media
nacional en el esfuerzo que deben hacer los jóvenes, las
personas, la ciudadanía de esta comunidad autónoma para
acceder a algo tan esencial como es una vivienda digna-;
que también puede y debe cuidar su entorno, comprando en
tiendas de barrio y comprando productos de nuestra tierra;
que puede envejecer de forma activa y saludable; y que,
finalmente, merece morir de una forma digna.

En definitiva, creo que la política, creemos que la
política sirve para mejorar la vida de la gente. Y, Sra.
Armengol, queremos hacer este camino juntos, pero no por
el bien de nuestros propios partidos, sino por el bien de
este territorio fantástico y maravilloso en el que vivimos y
de su ciudadanía. Por lo tanto, contará usted con nuestro
apoyo en este debate de investidura, porque queremos
realizar juntos esas políticas, y porque, de verdad, que,
desde nuestro grupo parlamentario, creemos que en estos
cuatro años, sin duda, con este esfuerzo, ¡sí se puede!

Gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Yllanes. Correspon ara al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

President, senyores i senyors diputats, senyora
candidata, convidats, periodistes i funcionaris, ciutadans i
ciutadanes que ens segueixen des de casa, vull que les
meves primeres paraules siguin d’agraïment als més de
40.000 ciutadans de Balears que ens van donar la seva
confiança el 26 de maig, que fa que avui siguem un grup
parlamentari amb representants de Mallorca, Menorca i
Eivissa.

Nuestra intención es trabajar para mejorar las condiciones
de vida de todos los ciudadanos de estas islas, sin diferencias,
representaremos a los que nos han votado y a los que no, a
diferencia del sectarismo que ha caracterizado al actual
gobierno en funciones y a los partidos del pacto que está a
punto de reeditarse y que, cuando gobiernan, solo lo hacen
para sus votantes.

Sra. Armengol, usted ha ganado las elecciones, y aunque en
algunos momentos da la sensación que tiene mayoría absoluta
y que durante unos días parecía que pretendía gobernar en
minoría, la realidad es que el pacte ya se había fraguado antes
de las elecciones. Tras el bochornoso espectáculo de
mercadeo de sillones y despachos que hemos presenciado
todos los ciudadanos, usted ha escogido ya a sus compañeros
de viaje para alcanzar una...

(Remor de veus)

... supuesta estabilidad. Con este acuerdo, el PSOE, el PSIB-
PSOE sanchista que usted lidera, abraza hoy, además del
nacionalismo de MÉS, al populismo de Podemos. Se trata de
un mal revival, de un pacto sectario, caracterizado por su
único afán de imponer, prohibir y limitar, al que se incorporan
ahora los populistas. Le añaden, incluso innecesariamente,
solo por la mera inercia pactista de su partido para con el
nacionalismo, un pacto incluso con MÉS per Menorca, y le
conceden 20 puntos de intervencionismo, imposiciones
lingüísticas, cesiones de competencias a los consejos y
creación de más chiringuitos, tal vez demasiado para dos votos
que ni siquiera son necesarios para su gobernabilidad.

Ustedes presumen de diálogo social, pero ustedes no
dialogan, ustedes imponen y prohíben, porque cada vez que su
gobierno habla de regular nos encontramos con una
prohibición o con una nueva imposición, en esta reedición del
pacte ya no tendrán excusa de la herencia recibida, han
contado con los presupuestos más altos de la historia de
Baleares, y aunque la gestión de la administración pública no
es solo aumentar el presupuesto, sino gestionar los recursos
públicos de manera eficiente y eficaz.

Le voy a citar a usted algunos ejemplos de la herencia que
nos han dejado ustedes tras sus cuatro años de gobierno: uno,
un REB, que ya es catalogado por todos como un fraude para
los ciudadanos, un REB hipotecado por Pedro Sánchez, cuya
prioridad es dar concesiones a los nacionalistas que le
permitan dar estabilidad en su gobierno. Este parlamento ha
sido testigo de su nula capacidad de negociación e influencia
para los intereses de nuestras islas, como ejemplo lo tenemos
en los presupuestos generales fake que perjudicaban a
Baleares por las concesiones de Sánchez a los separatistas
catalanes.

(Remor de veus)

Dos, como hemos venido anunciando en campaña, cero
viviendas sociales de IBAVI, más barracones en las escuelas,
sin poner solución a las condiciones de salubridad y seguridad
de las infraestructuras educativas de Baleares.

Tres, grafitis y actos vandálicos alentando la turismofobia,
por cierto, acciones alentadas por algunos de sus socios de
gobierno.

Cuatro, la pérdida de talento y de especialistas facultativos
en sanidad, por su imposición lingüística del catalán como
requisito. Y estos son solo algunos.

Ayer, en su intervención, Sra. Armengol, hizo un discurso
de retroalimentación, ausente de autocrítica, al parecer el año
cero de la política y del progreso lo marca usted. Sra.
Armengol, su acuerdo de supuesta gobernabilidad, parece más
un programa de precampaña electoral que el de un proyecto
estable de gobierno, como ustedes han escenificado
ostentosamente a las puertas del Castillo de Bellver.

Leído su acuerdo de gobernabilidad, desde Ciudadanos
mostramos nuestra preocupación ante  una nueva
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sobredimensión de la administración pública y hemos perdido
la cuenta de los nuevos entes públicos que ustedes quieren
crear, atendiendo a razones de cuotas y de ideología para
contentar y colocar a los partidos del pacto y amiguetes;
agencias, observatorios, institutos de nueva creación, que en
la mayoría de los casos no son para dar mejor y mayor
servicio, sino que sirven para imponer y prohibir, además de
servir como una agencia de colocación de sus compromisos
de partido.

Nosotros, desde Ciudadanos, en la línea de racionalizar el
gasto y no engordar más la administración, apostamos por una
reestructuración del sector público instrumental, eliminando
duplicidades y no creando más altos cargos. Vuelven a
prometer muchas medidas que ya anunciaron en el 2015,
vuelven a prometer solucionar problemas como el de las
depuradoras que no han solucionado durante esta legislatura,
y todos sabemos cuántos vertidos hemos sufrido en estos
últimos años en nuestras playas. Usted ha tenido cuatro años
para financiar aquellos ayuntamientos que necesitasen renovar
urgentemente su red de aguas residuales. Más adelante hablaré
de la opacidad del destino de la recaudación de su impuesto
estrella sobre el turismo, la mal llamada ecotasa que, como
sabemos, ni es eco ni es tasa.

Vuelven a prometer facilitar vivienda social a nuestros
jóvenes cuando en cuatro años no han desarrollado ni siquiera
un 10% de lo que prometieron en su programa del 2015, ¿con
qué credibilidad se presenta a este Parlamento anunciando
soluciones a problemas que ya tenía esta comunidad en 2015,
Sra. Armengol? Demasiados parches han ido poniendo en esta
legislatura. Usted y sus socios siempre acuden a la
financiación del Estado para todo, y cuando no se cumplen sus
objetivos plasmados en su brindis al sol lo fácil es echar la
culpa a Madrid, es decir, a todos los españoles, lo cual a sus
socios nacionalistas ya les va bien.

Echamos en falta en su discurso y en el acuerdo que no
hayan considerado prácticamente en ninguna de sus acciones
de gobierno la figura de la colaboración público-privada. En
Baleares tenemos un gran tejido productivo empresarial,
empresas tecnológicas, empresas financieras, PIME muy
solventes, empresas de servicios punteras a nivel mundial,
como es sabido su socios de gobierno, Podemos, ningunean
la importancia del sector empresarial. Y usted, hoy aquí
incorporándoles a su gobierno, ha comprado las tesis
intervencionistas de Podemos sobre el libre mercado en
contra de los principios de libre competencia y de la libre
circulación en el mercado interior, que, como usted sabe, son
los pilares de la Unión Europea.

Volviendo a lo que anunciaban en su proyecto de
gobernabilidad, mire, una medida estrella anunciada en
educación es solicitar la derogación de la LONCE, la sexta ley
educativa en nuestra democracia y, al parecer, habrá una
séptima, ya que el PP y el PSOE no escuchan el reclamo de la
sociedad española para alcanzar un pacto de Estado en
educación.

En relación con elaborar un plan integral que anuncian para
ampliar la oferta de FP en todas las modalidades, desde
Ciudadanos le vamos a exigir que lo haga implicando a las
empresas para aumentar las plazas de FP dual. Asimismo, le
exigimos que se acuerde de Ibiza y Menorca, donde ya
prometieron hace cuatro  años, donde se iban a crear sus
módulos especializados de FP, siendo otra de las promesas
que no han acabado de concretar en la pasada legislatura.

Su pacto sigue enrocado en no garantizar la igualdad de
oportunidades a los padres que deseen que sus hijos inicien su
escolarización en su lengua materna. En Ciudadanos
defendemos siempre la libre elección de lengua en la primera
enseñanza, defenderemos el derechos de las familias a elegir
la educación y el centro de enseñanza para sus hijos.

Apoyaremos la gratuidad de la educación concertada, por
ello nos preocupa que en su gobierno entre un partido que
exige suprimir los conciertos con la enseñanza concertada.

Usted ya se ha puesto de perfil en grotescos casos como
el de Godofredo en Ibiza. Usted ya se ha puesto de perfil en
los numerosos casos de adoctrinamiento denunciados por
nosotros ante su conselleria de Educación y que hemos
llevado a la Oficina del Defensor del Pueblo.

Ya le digo que nosotros desde Ciudadanos vamos a apostar
siempre por incorporar progresivamente la enseñanza en
inglés, medidas que ustedes no contemplan en su acuerdo de
gobernabilidad excepto refuerzos por las tardes.

Usted aseguró ayer en su intervención que nuestra
sociedad es una sociedad suficientemente formada y culta, sin
embargo Baleares lidera las cifras de abandono escolar en
España y en la Unión Europa.

Nos sorprendíamos la semana pasada con la noticia de unas
posibles becas Erasmus Plus que enviaban alumnos de
Baleares a Valencia como destino de lo que llaman los Països
Catalans cuando el espíritu del proyecto de Erasmus es el
intercambio europeo y la cohesión europea.

Sra. Armengol, no podemos obviar que nos ha sorprendido
muy negativamente en su discurso las pocas referencias a
sanidad cuando es uno de los pilares de nuestro estado del
bienestar. A Ciudadanos nos interesa resaltar una vez más la
dificultad para conseguir desde especialistas sanitarios hasta
personal de servicios en las islas, sobre todo en Menorca,
Ibiza y Formentera, y que se agrava con la imposición del
requisito del catalán, añadido ya al problema de la vivienda.

Cuando usted habla de crear más puestos de enfermeros
nos preocupa la ausencia de consideración por parte de la
Conselleria de Salud de los auxiliares de enfermería
completamente abandonados durante esta legislatura.

Cuando usted habla de las nuevas dotaciones para el
Hospital Can Misses y el Mateu Orfila queremos también
recordarles la existencia de centros de atención primaria
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infradotados en Ibiza y en Menorca que no disponen de
servicios de urgencia ni de ambulancias propias.

Sra. Armengol, sus políticas de asuntos sociales cumplen
con todas las expectativas del mejor de los mundos posibles
del Dr. Pangloss al que encontrará en El Cándido de Voltaire. 

No resulta creíble que nuestra administración pueda cargar
sobre sus espaldas todos los compromisos que adquieren en
este acuerdo plagado de promesas electoralistas más que de
medidas realistas de gobierno. No proponen soluciones reales
ante la dramática situación que viven nuestros ciudadanos
vulnerables con discapacidad y dependientes. La realidad
actual es que para una evaluación de discapacidad en pacientes
de Menorca e Ibiza, donde deben desplazarse facultativos
desde Mallorca, los usuarios se enfrentan a una lista de espera
de hasta seis meses.

Todo el coste que anuncia con sus medidas no se
corresponde con el modelo económico que usted está
proponiendo junto a sus socios nacionalistas y populistas.
Únicamente les queda una posibilidad para cuadrar cuentas:
subir los impuestos. Ustedes saben gastar, pero no saben
cómo se crea la riqueza. 

Le pedimos, Sra. Armengol, que no caiga en el error de
creer que el crecimiento está garantizado, tal como se lo
recordaron a usted hace unos días los empresarios en un
escenario muy conocido por usted como es el Castillo de
Bellver.

En su discurso de ayer obvió que los datos constatan una
desaceleración económica en Baleares. Desde Ciudadanos le
pedimos que no se olviden desde su gobierno de que las
empresas son los grandes contribuyentes al bienestar social y
al crecimiento económico, la principal vía de generación de
empleo junto a pymes y autónomos, en definitiva, los
contribuyentes a la generación de riqueza para poder luego
distribuirla. Le pedimos por tanto, Sra. Armengol, que genere
desde su gobierno un clima favorable necesario para permitir
el crecimiento económico y aumentar la competitividad de las
Islas Baleares. Empresas, pymes y autónomos que como usted
dice s’aixequen a trenc d’alba y que abren la persiana de su
negocio y que no pueden vivir y trabajar con miedo pensando
en qué prohibiciones y limitaciones encontrarán esa mañana
en el BOIB.

No estamos de acuerdo en su receta de izquierdas para
acabar con el desempleo juvenil, que sea contratar por la
administración a jóvenes sin trabajo durante seis meses. Aquí
tenemos un plan E de Zapatero a la balear.

Desde Ciudadanos consideramos que estamos ante un
pacto de retroceso en innovación. Regiones europeas nos
están adelantando en I+D+I y en otros indicadores. Tanto es
así que hemos perdido en los últimos años varias posiciones
en el ránquing con respecto a las demás regiones europeas que
apuestan más por la innovación que el Gobierno de las Islas
balear. Le reconozco el esfuerzo, pero no podemos quedarnos
atrás.

Desde Ciudadanos le agradecemos que manifestara ayer en
su intervención una apuesta clara por el turismo como motor
económico de nuestras islas, pero nos vemos en la obligación
de advertirle que sus socios del pacte no siempre son de la
misma opinión. ¿Va usted a reprobar a sus socios cuando
desde las instituciones hagan declaraciones demonizando el
turismo?

Desde Ciudadanos creemos que es necesario empezar a
trabajar desde ya en iniciativas para mejorar la imagen turística
de Baleares, tras las acciones vandálicas de turismofobia que
se han venido sucediendo durante esta legislatura.

Ya que ustedes van a seguir adelante con el impuesto sobre
turismo, les exigiremos transparencia en su gestión ante la
opacidad demostrada hasta ahora y les instaremos a eliminar
el impuesto en temporada media y baja y a reducirlo a la mitad
en la temporada alta.

Nuestro grupo parlamentario está preparado para ejercer
una posición firme y contundente y a la vez constructiva y leal
a los intereses de todos los ciudadanos. Ejerceremos desde la
lealtad institucional una labor de oposición, de control a su
gobierno y girando sus variaciones de gasto, su endeudamiento
y sus modificaciones de crédito.

En nuestra formación tenemos muy presente que los
ciudadanos nos votan para ser útiles y para sacar adelante
políticas útiles.

La política actual hoy más que nunca necesita de sentido
común y responsabilidad, y Ciudadanos es garantía de ello.

Sra. Armengol, le diremos no, no a la lengua como
requisito para acceder a la administración y como factor de
división social.

Sra. Armengol, le diremos no a una arquitectura
institucional que suponga un engrosamiento de la
administración a base de la creación de más entes públicos
para pagar fidelidades a sus socios del pacte.

Sra. Armengol, le diremos no a un modelo donde el
Gobierno pretenda ser el principal factor de crecimiento
económico obviando el papel de las empresas, pymes y
autónomos.

Sra. Armengol, le diremos no a limitar los precios del
alquiler. Y le diremos no a la práctica de la turismofobia y a la
utilización partidista de nuestras necesarias normas sobre
territorio y medio ambiente para prohibir, limitar e impedir el
normal y libre desarrollo de las actividades.

Y le diremos no a la inseguridad jurídica que representen
ustedes con sus peligrosos socios que no permiten a empresas
y personas ser osados en la toma de decisiones.

Por esos motivos, entre otros, votaremos no a su
investidura.
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Pero tras su investidura le diremos sí, Sra. Armengol, y
aquí nos encontrará, nos encontrará en las políticas que
realmente contribuyan al desarrollo y a la prosperidad de la
sociedad balear y a la lucha responsable contra el cambio
climático.

Y le diremos sí, Sra. Armengo, cuando en cultura hablemos
de lo que nos une, nos acerca y podemos reconocer, pero
todos, como propio. 

Y le diremos sí a un verdadero REB que compense
completamente las desventajas y los sobrecostes derivados de
la insularidad y no el papel mojado que nos presentó con tintes
electoralistas el pasado mes de febrero, y a un sistema de
financiación justo para nuestros islas.

Le diremos sí, Sra. Armengol, a la promoción de las
modalidades lingüísticas de nuestras islas tal como queda
establecido en el artículo 35 de nuestro Estatuto. 

Le diremos sí, Sra. Armengol, a hablar en serio , sin
demagogia, de la vivienda social, y siempre nos tendrá a su
lado.

Le diremos sí, Sra. Armengol, al apoyo de todos los
modelos de familia, defendiendo los derechos de las personas
LGTBI.

Le diremos sí, Sra. Armengol, a la conciliación, a la
igualdad y al feminismo liberal.

Y le diremos sí, Sra. Armengol, a ciudadanos libres e
iguales en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 

Y le diremos sí, Sra. Armengol, a la igualdad de
oportunidades de todos los ciudadanos de las Islas Baleares.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sr. President; Sra. Francina Armengol, presidenta en
funcions i candidata a presidència; diputats i diputades, amics
i amigues; com bé saben vostès, i també ho saben tots els
mallorquins i les mallorquines, des de MÉS per Mallorca
sempre hem insistit que faríem tot el possible per impedir un
govern liderat per la dreta i amb el suport d’aquells que posen
en perill el nostre autogovern i aposten per retrocedir en drets
i en llibertats. En aquest context la nostra formació compareix
avui amb la mà estesa a la resta de forces progressistes; es
tracta d’un gest que no és altra cosa que l’expressió de
col·laboració i de treball conjunt. 

Partint d’això des de MÉS per Mallorca hem actuat amb
responsabilitat i per damunt de sigles polítiques i de
personalismes. Teníem l’obligació d’aprofitar un moment
històric encaminat a acostar-nos més a la societat i oferir
solucions als seus problemes i necessitats . Aquestes
eleccions hem guanyat les forces que defensàvem la igualtat
i la llibertat, però també hi ha hagut un vot per a la pluralitat,
els matisos i les diferències. El mandat de les urnes va ser clar
en el sentit que havia de sorgir d’aquest parlament un govern
dedicat a combatre les desigualtats en qualssevol de les seves
dimensions, i  avui tractam de donar compliment a aquest
mandat. Treballarem per conformar un govern conjunt de
progrés que garanteixi la representativitat de tots i totes les
votants progressistes de les Illes Balears i que, a més,
garanteixi l’estabilitat perquè aquesta terra i la seva gent
arribin molt lluny.

Si els acords del canvi varen ser uns bons acords, els de
Bellver són més ambiciosos perquè, com deia Bauman, la
societat justa és aquella que sempre es considera insuficient.
Plenament convençut d’això, el meu compromís i el de MÉS
per Mallorca és seguir construint un país d’avantguarda amb
una legislació i unes polítiques pioneres. No fer aquesta passa
suposaria condemnar les Illes Balears a ser el que
malauradament han estat durant molts d’anys, espectadors
muts i sords a l’espera de temps millors. 

Això s’ha d’acabar. Les Illes Balears necessiten deixar de
ser invisibles i han de ser presents a l’agenda institucional,
especialment allà on es prenen decisions que ens afecten, i per
això hem de ser capaços de teixir una aliança que aparti les
confrontacions partidistes. En aquest context els propers
quatre anys seran claus per avançar en la millora del nostre
finançament o desplegar de manera definitiva el règim
especial.

Ens hem d’adaptar als grans canvis i fenòmens globals,
com ara l’emergència climàtica, o definir polítiques clares per
resoldre l’accés a l’habitatge o millorar la mobilitat. La
innovació, un turisme sostenible i la cultura han de ser els
principals motors de futur, però no només perquè actuïn com
a motors econòmics, sinó perquè actuïn també com a motors
de l’estat del benestar social. Sra. Armengol, és ben cert que
tots aquests aspectes apareixen reflectits als acords que hem
signat, i per això donarem suport a la seva investidura i ens
oferim a donar suport al Govern per poder, conjuntament,
treballar des d’ara mateix i fer realitat tots  aquests
compromisos. 

No obstant això, el nostre vot favorable té condicions, i
vostè ho sap. No hem vengut aquí per fer de comparsa de
ningú; no ens resignarem a contemplar i a esperar; volem ser
part activa, fonamental i decisiva en la transformació que
vàrem iniciar ara fa quatre anys, i per això serem exigents en
el compliment dels acords signats. Aquests acords seran
d’obligat compliment sí o sí, no seran ni han de ser paper
banyat, i des del Parlament estarem atents i vigilants, fil per
randa, per a la seva consecució. No ens valdrà allò que diuen,
que qui dies passa, anys empeny, així que des d’avui mateix li
reclam que posi fil a l’agulla i treballi un calendari per assolir
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els objectius fixats. Aquest ha de seguir essent un govern de
gent valenta i decidida; no hi ha temps per ser covards i acotar
el cap davant Madrid, més prest que tard hem d’obtenir una
resposta satisfactòria i solucionar tot allò que tenim pendent;
insistesc: el REIB, la millora del finançament, el conveni que
permeti tirar endavant les depuradores, la cogestió
aeroportuària o el conveni ferroviari són necessitats
imperioses per a aquestes illes, i no ens podem permetre més
anys sense millores substancials.

Em consta, Sra. Armengol, que tot i les diferències
compartim objectius. Tan vostè com jo mateix volem que les
Illes Balears siguin una societat de referència que garanteixi
la igualtat d’oportunitats. Això no serà possible si no
aconseguim més i millor finançament. D’aquesta manera, i des
de la lleialtat a un govern que ha de ser plural i divers,
aportarem el nostre sentit crític i vigilant. Aquest calendari i
la seva execució, repetesc, serà vital per continuar disposant
de la nostra confiança. 

Amb tot, el nostre compromís inicial és de futur, miram
lluny, i aquest futur -ja ho saben vostès- no és de majories
absolutes; és un futur de negociació, de diàleg i d’entesa, en el
qual no ens valdrà donar l’esquena als reptes que tenim davant.
Entre tots hem de seguir construint el nostre petit país enmig
de la mar des de la diversitat de la seva gent. No es pot
entendre de cap altra manera. La diversitat ens fa més rics com
a societat, i més preparats en un món cada dia més globalitzat,
i aquesta diversitat s’enriqueix des de la base de la personalitat
i d’identitat pròpia del nostre  poble, amb una llengua i una
cultura que han de ser impulsades i defensades des de les
institucions. Volem un govern ambiciós a l’hora de reclamar
el que li correspon i que no sigui poruc a l’hora de defensar el
nostre  autogovern amb totes les competències que tenim,
especialment el nostre model d’escola pública i integradora. 

Per la nostra part no hem defugit mai les nostres
obligacions; hem estat valents i en el passat hem plantat cara
demostrant-ho amb les nostres decisions. MÉS per Mallorca
ha estat i continuarà essent també des del Govern un soci de
fiar i garantia segura per aplicar veritables polítiques
progressistes. Els compromisos, però, han de ser compartits,
i amb això vull dir que no permetrem que des de Madrid
s’intenti, a través dels tribunals, legislar en contra de la
majoria social d’aquesta terra. Aquest parlament és sobirà,
com ho són també les seves lleis, per això els deman
coherència política aquí i allà, on sigui.

La Llei del canvi climàtic o  la de residus han de tenir
continuïtat, i a Madrid ho han de saber. Aquí, aquestes lleis
pioneres tenen per part nostra garantida la seva aplicació,
aquestes i altres importants lle is  aprovades la passada
legislatura tendran continuïtat amb els acords als quals hi
donam suport, uns acords que garanteixen la prosperitat amb
un plantejament que des de la col·laboració i la lleialtat entre
diferents forces polítiques que integraran el Govern volem fer
efectius els principis de la igualtat entre ciutadans i ciutadanes
garantint la cohesió social i també territorial.

Tots els acords estan basats en un model coherent amb les
peculiaritats i singularitats del nostre territori insular, són uns
acords que recullen bona part del programa electoral amb el
qual vàrem concórrer a les passades eleccions. De fet, em vaig
presentar, ens hi vàrem presentar tots, per governar per a tots
i totes als quals mai ningú no els ha regalat res, per les
famílies treballadores, els joves, les persones majors i les
mares i els pares. A tots ells els ho devem.

El nostre objectiu és acabar amb la desigualtat i no només
perquè és intolerable sinó perquè suposa una amenaça per al
desenvolupament social i econòmic de la nostra societat i
perquè actua com a dissolvent letal de la convivència i fins i
tot de la mateixa democràcia. 

En aquesta lluita compartida el nostre paper serà actiu, ho
he dit abans, la nostra missió serà activa i decidida; de fet, el
nostre suport no és cap xec en blanc, i així ho recullen els
acords signats. Hem d’acabar la feina iniciada, sabem què
volem i sabem com fer-ho, és imprescindible culminar el
desenvolupament d’un model econòmic i social potent, un
model de país sostenible que genera llocs de treball i de
qualitat, i ben remunerats, i  to t en un entorn
mediambientalment sostenible. 

Basta fer un exercici de memòria i recordar la gran
transformació experimentada en quatre anys, enrere ha quedat
la corrupció, la crispació, les retallades i fer negoci amb els
serveis públics; hem aconseguit canviar el paradigma, però
això no basta. 

Ara que hem aconseguit retornar la credibilitat a les
institucions cal continuar actuant amb rigor i en benefici del
conjunt de la ciutadania. Continuarem fent feina per
diversificar la nostra economia, garantir el dret a l’habitatge,
protegir el territori, continuar millorant l’educació i per
descomptat garantir drets i llibertats. 

En el nostre horitzó tenim ben present unes illes
sostenibles, pioneres en polítiques i exemple de justícia
social; per això el nostre treball aquests quatre anys estarà
dirigit a posar les dones al mapa de Balears perquè aquest
govern sigui feminista i posarem cor i ànima en l’eradicació
de la violència masclista. 

No permetrem cap passa enrere en polítiques ambientals
ni molt manco permetrem continuar amb el desgavell del tot
inclòs, així figura a petició nostra, de MÉS, als acords i
obligarem al seu compliment. 

Ben igual que amb l’oficina de drets lingüístics, un
instrument que esdevé necessari per corregir els desequilibris
lingüístics, assegurar el respecte i establir els principis d’una
pau lingüística com a factor cabdal de la nostra convivència
social. 

Com veuen estam disposats a continuar governant, estam
compromesos, és la nostra voluntat i també la dels nostres
socis. Sí, aquest és un govern plural i divers que basarà la seva
acció de govern en el diàleg; tenim clar que hem de treballar
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en comú respectant-nos els uns als altres i sobretot posant en
valor allò que ens uneix i no allò que ens diferencia. 

Senyores i senyors, MÉS per Mallorca votarà amb seny i
responsabilitat, només d’aquesta manera podem garantir que
el canvi que iniciàrem l’any 2015 es converteixi en la
transformació necessària que ens permetrà afrontar el futur
amb les millors condicions. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Correspon ara al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Buenos días, Sr. Presidente. Sra. Presidenta del Gobierno
en funciones y candidata, diputados. La mayoría de políticos
decían que era imposible, que no entraríamos jamás en las
instituciones de Baleares, es más, esta misma clase política ya
me decía, cuando yo presidia el Círculo Balear, entidad de la
sociedad civil, decana en la defensa del constitucionalismo en
Baleares, que me presentara a las elecciones para comprobar
que no tenía respaldo electoral alguno. 

Pues bien, hace ahora exactamente un año presentábamos
la coalición electoral VOX-Actua Baleares, un año después,
sin medios, sin financiación pública, con todo en contra, con
la más brutal campaña de manipulación que ha soportado jamás
un partido, lo hemos conseguido. Aquí estamos. Hemos
entrado en las instituciones locales, insulares y autonómica,
consiguiendo algo que incluso los partidos nacionalistas que
llevan más de treinta años intentando no han conseguido, un
diputado nacional por Baleares. Hemos entrado con fuerza,
con grupos propios, y lo hemos hecho por Baleares y por
España...

(Algun aplaudiment)

... por nada más. Nos debemos, nos debemos a los 34.871
votantes que nos dieron su respaldo, a los que aprovecho a dar
las gracias -insisto- por haber recibido su apoyo electoral en
menos de un año, y aspiramos a partir de ahora a llegar a una
mayoría de ciudadanos que por fin van a ver que la política
sirve para ayudar a solucionar sus problemas. Aquí está VOX
para ser la voz de esos ciudadanos que van a comprobar que
hablamos de los temas que a ellos les importan y preocupan.

No venimos a seguir el juego de lo políticamente correcto
ni a secundar las políticas que procuran el estado del bienestar
de los políticos sino a proponer aquellas que procuren el
estado del bienestar del pueblo, sobre todo del más
necesitado. Para nosotros VOX no es importante, es un mero
instrumento para llevar a las instituciones el sentido común de
la sociedad. 

Sra. Armengol, ayer usted citó a Martin Luther King, yo
también lo voy a hacer. Decía Luther King que “nada en el
mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la
estupidez concienzuda”, creo que define bastante el contenido
de su discurso así como el resultado de su gestión estos
últimos cuatro años.

Vayamos por temas. 

Ha insistido en su apuesta por el diálogo, ¿en serio? Yo es
que, ¿sabe?, vengo de la sociedad civil de esa sociedad
constitucionalista defensora de la democracia, de los
derechos y libertades, de la identidad cultural balear, de la
unidad de la nación, ¡oiga!, y nunca nos recibió. O sea, es
curioso su diálogo. Usted con quien ha dialogado es con las
asociaciones y los sindicatos instalados en el radicalismo
anticonstitucional, con esos sí que ha hablado, y que ha regado
además con millones de euros públicos; los millones, por
cierto, que hacían falta para sanidad, para reducir las listas de
espera, la ayuda a la independen... a la dependencia, para
colegios, para las familias más necesitadas. También ayuda a
la independencia también.

En sanidad, por ejemplo, los servicios sanitarios de
Baleares presentan listas de espera de más de 77 días para una
operación y 32 para una consulta, según datos publicados por
el propio ib-salut, que demuestran la falta de médicos y
sanitarios en general. A falta de profesionales sanitarios se ha
unido una barrera de entrada, ustedes son especialistas en eso,
con la exigencia del requisito del catalán para los trabajadores
del sector, lo que está provocando además la fuga de estos
profesionales a otros lugares de España o del extranjero. El
problema no es sólo los que se van, sino aquellos que quieren
venir, preguntan, ven lo que pasa y no vienen. Ni captación, ni
fidelización de médicos. 

Hay que recordar que a usted los 8 gerentes del ib-salut, le
firmaron una carta en contra del requisito excluyente del
catalán y le dijeron además que influiría negativamente en la
gestión y así fue. Pero usted ha primado el catalanismo
enfermizo a la salud de las personas, con usted Sra. Armengol
el catalán perjudica seriamente la salud. Pero no sólo la
lengua, usted ha llegado a anunciar un Plan de salud mental sin
presupuesto, dice que va a construir hasta 16 centros de salud,
pero yo le pregunto, de dónde vamos a sacar los médicos, los
van a clonar, cómo va a traer los 200 médicos de familia, casi
250 médicos de familia que necesitamos. Pero no sólo eso,
pilar tan importante para el estado del bienestar como es la
sanidad, es que su gobierno también ha recurrido la sentencia
sobre la carrera profesional en la que 350 médicos deben
cobrarla igual que los fijos.

Si hablamos de educación, la comunidad autónoma con la
tasa de abandono escolar más alta del país es Baleares, con un
24,4% de jóvenes que abandonaron la formación de forma
temprana. Si hablamos de fracaso aún es mejor, el 26,5% de
los alumnos de Baleares de ESO no consiguen finalizar los
estudios. Sra. Armengol, ¿no debería de hacer algo de
autocrítica?, no sé, si usted tiene un taller mecánico, le
devuelven uno de cada cuatro coches que ha reparado, a mi me
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daría que pensar. ¿Sabe en qué incide drásticamente en estos
vergonzosos datos de abandono y fracaso escolar?, pues incide
la inmersión lingüística obligatoria en catalán en la enseñanza
pública, usted prohíbe elegir a las familias la lengua de la
enseñanza, si ésta es la lengua oficial del Estado. 

Es más, con esta prohibición se ensaña usted con las
familias más necesitadas económicamente, porque si éstas
familias desean hacer uso de una libertad que les reconocen 5
sentencias del Tribunal Supremo y 3 del Tribunal
Constitucional, deberán gastarse un dinero que no tienen para
escolarizar a sus hijos en la enseñanza privada. Una
imposición del catalán que vulnera los más fundamentales
derechos y libertades. 

Fíjese, mientras usted cercena las libertades, VOX
defiende la libertad de elección de lengua, en educación en
todas las etapas educativas y lo defendemos entre el español
y la lengua balear, que no catalán, porque como decía el
escritor mallorquín Llorenç Villalonga, le cito, “estamos
convencidos que nuestra identidad no peligra frente al
castellano, ni en el inglés, pero sí frente al catalán”. Su
política lingüística educativa está dirigida a adoctrinar a los
alumnos en el pancatalanismo separatista, a través de la
imposición del catalán. Y usted ayer tuvo la desfachatez de
hablar de libertad, cuando no existe mayor liberticida que su
gobierno socialista, yendo de la mano de partidos
abiertamente separatistas. 

Precisamente ayer volvió a adoptar el típico discurso
victimista-nacionalista, para intentar ocultar su fracaso en la
gestión económica. Dijo  que Baleares era la segunda
comunidad en aportar y la novena en recibir. Se le olvidó
apuntar que Baleares es la segunda comunidad más rica, pero
a ver, yo también me pregunto, ¿en qué quedamos Sra.
Armengol?, no dicen ustedes que los más ricos son los que
más tienen que pagar. Yo, si estamos de acuerdo y nosotros lo
estamos, con la progresividad fiscal, pues será para todos, si
lo aplicamos a los territorios será exactamente igual, pero veo
que usted no Sra. Armengol.

Estamos de acuerdo en que la financiación autonómica es
mejorable, pero ¿sabe cuál es la única solución para ello,
después de ver el resultado de un estado autonómico
insostenible económicamente y que se apuntala gracias a la
brutal presión fiscal que tienen que soportar ciudadanos y
empresas?, pues la única solución es reformarlo
profundamente, devolver competencias que los diferentes
gobiernos autonómicos han sido incapaces de gestionar, como
demuestran los escandalosos datos de deuda pública, si
señores, escandalosos. Arrastramos una deuda que inició en el
2001 con 518 millones de euros y acabamos en 2018 con
8.700 millones de euros, ¡es de vergüenza!, y son
responsables todos.

Sra. Armengol, nosotros creemos que debe acometerse
una reforma constitucional sí, en su título octavo, y también
del Estatuto de Autonomía, en aquellos artículos que
políticamente nos convierten en un anexo de una pretendida
unidad cultural catalana, uniformizadora, que a modo de

anschluss nos anula como territorio histórico. Pero siempre
estas reformas las propondremos a través de los cauces
legales, porque somos demócratas de verdad y sabemos que
sin ley no hay democracia. Nunca propondremos saltarnos los
cauces constitucionales, como sí defienden sus socios
separatistas. Por eso estamos aquí, para dejar claro a los
ciudadanos que hay que acabar con lo que nos divide, con lo
que nos enfrenta y con lo que no podemos pagar, por el
perjuicio que ocasiona al pueblo balear en particular y al
pueblo español en general y lo proponemos desde las cámaras
autonómicas, desde los consistorios y también desde las
Cortes Generales. 

No hable usted de acabar con duplicidades y hacer la
administración más eficiente, porque usted camina en el
sentido contrario. Mientras nosotros proponemos la
devolución de competencias que han fracasado
estrepitosamente en su gestión, como pro ejemplo sanidad o
educación, usted pretende aumentar esta administración
pública con más chiringuitos que en nada benefician al
ciudadano de a pie. Lo volvió a decir ayer, lo volvió a decir por
ejemplo cuando afirmó que iba a reforzar el ente público IB3
Televisión, con los mismos argumentos cuando se creó hace
15 años. Habló usted de la cohesión territorial a través de IB3
Televisión, ¿qué cohesión territorial?, porque yo supongo que
será la de los países catalanes, ¿no?, es como se indica con los
acuerdos firmados con la televisión pública catalana, que por
cierto está puesta al servicio de los golpistas, separatistas.
Porque si no es esa cohesión, la de los países catalanes, no sé
cuál va a ser, después de 15 años de recorrido podemos
comprobar que IB3 Televisión ha fracasado, 15 años después
ni cohesiona territorios, sencillamente porque nadie la ve, ni
sirve para dinamizar el sector audiovisual, como demuestran
los constantes conflictos y el difícil momento que atraviesa
el sector. Los trabajadores de IB3, que son los que a nosotros
nos importan, sólo se salvarán con políticas audiovisuales, en
colaboración con el sector privado y no malgastando más de
42 millones de euros al año, con este importe Sra. Armengol
podría usted construir un hospital o 10 colegios cada año, así
de paso podrían acabar con los 116 barracones que mantienen,
bueno perdón, que ustedes les llaman aulas modulares.

Sra. Armengol, antes le indiqué cuál es el dato de la deuda
pública que tenemos que soportar todos los ciudadanos y
sobre la que ayer no hizo, por cierto, comentario alguno. Pero
esa deuda no es únicamente responsabilidad suya, sí que tiene
responsabilidad en insistir en políticas que nos llevan directos
a la ruina económica, tal como se desprende de esos llamados
acuerdos de gobernabilidad. Suponen esos acuerdos un serio
revés para el progreso y el bienestar de esa comunidad. Nos
hayamos ante un texto plagado de intenciones y mensajes
velados, que no logra ocultar la naturaleza sectaria y
reduccionista del tripartido PSIB-PSOE, MÉS y Podemos. Yo
sin ánimo de ser exhaustivo, les voy a apuntar algunos puntos
de sus acuerdos.

En materia de vivienda vuelven a incidir ustedes en
actitudes puramente chavistas, que pasan-abro comillas- por
detectar y captar viviendas vacías y alquilarlas. Ello coincide
con el anuncio del también tripartido de Palma de limitar el
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precio de los alquileres, ustedes lo han dicho aquí antes. Esto
se trata de medidas arbitrarias, contrarias al libre mercado y al
derecho a la propiedad privada, que se olvidan ustedes de los
propietarios, que algo deben decir en este tema, que
inevitablemente chocarán con la ley. Una vez más se señala a
estos propietarios como culpables del problema del acceso a
la vivienda. Cuando en 7 años el Gobierno de las Islas Baleares
sólo ha construido 235 viviendas de protección oficial, 8 en
todo el año 2018. Ustedes han dedicado más esfuerzos en
intentar destruir el monumento de Sa Feixina que en construir
viviendas.

En materia de movilidad es un hecho que el 0 carreteras
que dijo la Sra. Cladera, anunciado, y la servidumbre del pacto
a los intereses de esos grupúsculos ecologistas
subvencionados acabará pasando factura a los ciudadanos. En
lugar de esas necesarias obras viarias, como por el ejemplo el
desdoblamiento ya urgente de la carretera que une Mahón con
Ciudadela en Menorca, se plantean peregrinas ideas basadas en
-abro comillas- fomentar el uso de coches compartidos, como
si a los ciudadanos de les pudiera decir cómo deben
desplazarse en lugar de ofrecer alternativas realistas a los
problemas de circulación, que por cierto a diario colapsan
nuestras inseguras carreteras. Nadie duda, nosotros tampoco,
de la importancia de mejorar el transporte público, pero
jugarlo todo a una sola carta no va a solucionar las cosas.

Sra. Armengol, como sabe VOX defiende una economía
liberal, con menor intervencionismo de la administración
pública, pero hay excepciones que hasta unos liberales como
nosotros defendemos. La conectividad entre islas debe
solucionarse con -aquí sí- un esfuerzo presupuestario público
a través de acuerdos con las líneas aéreas que permita por
ejemplo que un ibicenco pueda volar a Menorca, y viceversa,
sin necesidad de pasar por Palma. Usted no propone ninguna
solución más allá de declaraciones grandilocuentes. 

En cuanto a la sensibilidad medioambiental, toda la política
pasa por ideas que apenas enmascaran objetivos contra el
turismo. Limitar las emisiones de los barcos, dicen ustedes;
o, como siempre, responsabilizar al Gobierno central de su
ineptitud en el tratamiento de las aguas residuales. Sra.
Armengol, el medio ambiente nos preocupa, pero sus
soluciones a los problemas medioambientales aún nos
preocupan más. Usted sabe que el Govern gestiona 98
depuradoras y 26 tienen emisarios submarinos; el GOB, nada
sospechoso por cierto de ser afín a VOX, considera que
anualmente se podría estar vertiendo al mar a través de
emisarios un total de 75,9 millones de metros cúbicos de agua
procedente de 31 depuradoras; afirman -los del GOB, ¿eh?-
que el 35% de este volumen correspondería a depuradoras que
no disponen de tratamiento terciario, o sea, 26,6 millones de
metros cúbicos sin tratamiento terciario. En Baleares se
estiman 930 quilómetros cuadrados de posidonia; únicamente
los tres emisarios situados en la bahía de Palma pueden haber
afectado un total de 6 millones de metros cuadrados de
posidonia. Pero luego el enemigo son los pescadores que
salen con su llaüt, ése es el enemigo y el que perjudica a la
posidonia, no las depuradoras. Que, por cierto, aprobaron un

decreto de posidonia sin haber cartografiado las praderas de
posidonia, un ejemplo más de gestión eficiente.

La perspectiva económica que ustedes platean se basa en
una simplicidad propia de... de “buenrollismo”, de quien no se
ha jugado jamás su dinero. La exposición de las propuestas
económicas recurre a lugares comunes tan vacuos como
simplistas, en los que se habla de una -abro comillas-
economía que prioriza los valores ecológicos y sociales
añadidos por encima de la consecución del beneficio
inmediato -cierro comillas. Se trata del tipo de discurso
dirigido a esos colectivos subvencionados con dinero público
y a personas ajenas y que incluso les es extraño el mundo
laboral y empresarial. Todo ello se completa con subidas de
impuestos, como la llamada fiscalidad verde, y mentiras, más
mentiras, como la exigencia, una vez más, al Gobierno central
del pago del convenio de carreteras. A mí me surge la pregunta
de por qué se reclama dinero para carreteras que no tienen
intención de construir, porque cabe destacar que al respecto
su propio gobierno reconoce que aún quedan unos 200
millones de euros de dicho convenio, dinero disponible si se
presentan y ejecutan proyectos, cosa que tampoco se ha
hecho. 

El texto de sus acuerdos de gobernabilidad alcanza cotas
esquizofrénicas cuando se proponen -abro comillas-
proyectos industriales estratégicos para desarrollar sectores
clave para esta tierra como el de las energías renovables,
tradicionales o náuticos y aeronáuticos, y lo dicen ustedes, los
que se oponen a la caza, a la tauromaquia, a la pesca deportiva,
a la recreativa, los que consideran a los navegantes como
enemigos del medio ambiente, o los que quieren cerrar por las
noches el aeropuerto de Palma, y plantean ustedes estas
medidas.

Si hablamos de cultura una vez más se recurre, ¿como no?,
al Gobierno central para que pague su fiesta, esa fiesta de la
subvención, al tiempo que se proponen nuevos organismos y
recintos, como ese específico para la Orquesta Sinfónica que,
¿como no?, seguirá incrementando esa competencia desleal
con los espacios privados que, estos sí, pagan impuestos,
abusivos también por cierto. Ustedes están tan
comprometidos con la cultura que han eliminado la Consejería
de Cultura; este es su compromiso con la cultura.

Al igual que tienen un patente  desconocimiento de la
realidad turística de las Islas, que les lleva a proponer una
negociación con el Gobierno central para regular la llegada de
cruceros. Mejor que se dirijan a las navieras, que son las que
programan con meses de antelación los paquetes turísticos de
miles de ciudadanos que quieren venir aquí a disfrutar de sus
vacaciones. 

Por cierto, hablando de gente que quiere venir, ni una
palabra, ni una, para paliar las graves consecuencias que la
inmigración ilegal produce en nuestras islas. Mucho
buenismo, muchas puertas abiertas para seguir incrementando
el efecto llamada. Ustedes prefieren las pateras a los
cruceros, esa es la triste realidad. Y así todo.
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Tranquilos, que quedan cuatro años.

Se permiten animar a la empresa privada a mejorar la
calidad de la oferta turística cuando en cuatro años a penas se
ha impulsado la revitalización de las llamadas zonas maduras.
¿Sabe cuál es el resultado de seguir con políticas contrarias al
turismo del que vivimos todos?; pues mire, yo se lo digo por
si no lo sabían: las zonas turísticas registraron este pasado
mes de mayo una caída de actividad del 20%, y del turismo
vivimos todos, directa o indirectamente. 

En comercio, agricultura y pesca se esbozan una serie de
generalidades de buenas intenciones, como siempre carentes
de calado; vuelve a pasar todo por la creación de nuevos entes
públicos; por cierto, ayer incluso habló de la defensa del
pequeño comercio y dijo  que usted, su gobierno, lo iba a
defender como algo importantísimo en nuestra sociedad y
nuestro tejido comercial, industrial y demás, pero en cambio
no hacemos nada por evitar los manteros, una actividad ilegal
que produce una competencia desleal gravísima a ese pequeño
comercio. 

¿Como no?, en estos acuerdos el pancatalanismo de MÉS
queda patente en el anuncio de una ley de consultas, lo que
bajo el pretexto de favorecer una supuesta participación
ciudadana lo que deja es la puerta abierta a un referéndum de
autodeterminación.

(Remor de veus)

Sí, le pusieron fecha, 2030, ¿se acuerdan? 

Nos dicen en el acuerdo que aquellos que discrepemos de
este acuerdo fabuloso somos malos ciudadanos. Así por
ejemplo hablan de una sociedad feminista, o con memoria, y
que respete a los animales, o se permiten incluir -abro
comillas- la perspectiva LGTBI de forma transversal en todo
el ámbito público. En cambio ni siquiera mencionan el
obligatorio desarrollo del título II y III de la Ley de apoyo a la
familia, aprobado por su propio gobierno en la pasada
legislatura; en doscientas medidas de acuerdos, ni una palabra
al desarrollo de esta ley.

Nada se dice de la perspectiva de familia, a ustedes que les
van tanto las perspectivas, la de la familia no aparece. Incluso
se habla de la aprobación de la Ley de educación específica
para Baleares; vaya peligro, con sus antecedentes, que
aprueben una ley específica de educación para Baleares; pero
no menciona para nada que además esta ley deba ser aprobada
por unanimidad o consenso de todos los agentes sociales. No
hay ni una palabra sobre familias monoparentales ni tampoco
de familias numerosas.

Nada se dice sobre el invierno demográfico que
padecemos. No se indica nada sobre las deducciones del IRPF
a las familias; ni la protección de la maternidad ni la
promoción de la natalidad aparecen en sus acuerdos. En
cambio, eso sí, ustedes, en vez de favorecer lo que es
necesario para nuestro futuro, que es la maternidad y la
natalidad, ustedes proponen modificar la Ley de derechos y

garantías de las personas en proceso de morir pidiendo la
eutanasia.

Esto son sólo algunos ejemplos del cúmulo de
despropósitos recogidos en este nuevo pacto de retroceso.

Sra. Armengol, nosotros le trasladamos al presidente del
Parlamento que usted buscara nuevas mayorías, otras alianzas
con los partidos democráticos y constitucionales, como el
nuestro, que impidan la aplicación de políticas similares a las
que por desgracia se sufren actualmente en Cataluña.
Nosotros, probablemente el partido más democrático y
constitucional de esta cámara, estábamos dispuestos a llegar
a acuerdos para que los partidos extremistas y separatistas,
que son con los que usted va de la mano, no tuvieran áreas de
gobierno.

Son esos partidos extremistas y separatistas con los que
usted decide pactar los que quieren acabar con nuestro
régimen democrático constitucional. Ellos son la verdadera
amenaza para nuestros derechos y libertades ya muy
vulnerados, pero usted -insisto- se siente más cómoda
pactando con aquellos que no creen en la libertad, que no
creen en la identidad de Baleares, que no creen en la familia
y que no creen en el estado de derecho.

Prefiere gobernar con los que pretenden..., ustedes
prefieren gobernar con los que pretenden importar el golpe de
estado separatista a Baleares, con los que quieren acabar con
la unidad de España, que sostiene por cierto nuestra
Constitución y nuestra democracia. Y sus socios también hay
que reconocer que se han conformado con poco, algunos
cargos sin contenido y poco más.

Así, Sra. Armengol, con estos amigos, estos socios y estos
acuerdos es imposible apoyarle. Desde una posición
absolutamente democrática haremos lo  posible para que
quienes quieren acabar con Baleares y con la patria no puedan
hacerlo.

Y estoy convencido, mire lo que le  digo, que no
conseguirán ni acabar con Baleares ni acabar con la patria
porque, como dijo el mallorquín cinco veces presidente del
gobierno don Antonio Maura, “la patria no existe sin la lealtad
de sus hijos”, y a VOX, a este portavoz y sobre todo al pueblo
balear a lealtad no le gana nadie.

Sra. Armengol, yo voy a decir en esta cámara lo que usted
jamás dirá: ¡visca Balears y viva España!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. 

Abans de donar la paraula al següent grup, em permetré
dues coses: una, anunciar a la cambra que si tot continua com
ara quan acabin tots els grups parlamentaris de fer la seva
primera intervenció aturarem durant una hora per anar a dinar
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i continuarem el capvespre; i un altre prec, hi ha molts de
diputats i  diputades que són nous en aquesta cambra, jo els
pregaria que damunt la taula que tenen a l’escó no deixin
tassons ni botelletes, si tenen necessitat, posin-los davall.
Moltes gràcies.

Té la paraula el representant del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies... Moltes gràcies, Sr. President, deixi’m
que prepari els papers... Molt bon dia a totes i a tots, molt bon
dia, candidata Sra. Francina Armengol, permeti'ns també als
companys d’El Pi, al Sr. Pep Melià i a la Sra. Lina Pons, donar
les gràcies a totes aquestes dones i homes de Menorca,
d’Eivissa i de Mallorca que amb un total de 33.100 persones
varen creure o bé en Proposta per Eivissa o bé en Proposta per
les Illes Balears i per això hem pogut reeditar aquestes tres
diputats i diputades i consellers i conselleres a Mallorca.

President de la Mesa, enhorabona per la seva elecció i a
tots els membres de la Mesa.

Quatre anys després ens trobam una altra vegada en aquesta
cambra per la seva investidura com a presidenta de les Illes
Balears, Sra. Armengol. És una novetats que no vivíem en
aquesta comunitat des de fa sis legislatures. Els darrers vint-i-
quatre anys mai un president de la comunitat havia aconseguit
repetir en el seu càrrec dues legislatures seguides. Sembla que
vostè avui ho aconseguirà, així que iniciam una legislatura en
què no haurem d’escoltar allò de l’herència rebuda o almenys
esper que sigui així.

Ja li avanç que el sentit del vot del nostre grup a la seva
investidura dependrà en bona part de la seva resposta a una
proposta -a una proposta- que li faré en aquesta intervenció.
Abans ens agradaria al Grup d’El Pi exposar breument la nostra
visió sobre la situació actual de la comunitat. 

Al seu discurs d’investidura vostè  ha dibuixat per a
nosaltres unes illes que no existeixen. Tenim la sensació que
fa vint anys que repetim la mateixa diagnosi, les mateixes
promeses i les mateixes receptes. No ens volem adonar que
les Illes Balears de l’any 2019 no són les mateixes Illes
Balears de fa vint anys, aquesta comunitat és ben diferent, han
canviat i molt, per començar perquè som moltes més
persones, unes 380.000 persones més. L’any 1998 aquestes
illes tenien 796.000 habitants, a finals de l’any passat érem
més d’1.166.000, només en aquesta qüestió és evident que
aquesta comunitat no té res a veure amb la comunitat de fa
dues dècades.

Fa uns dies, la presidenta de la CAEB al seu discurs a la
Gala de l’Empresari va dir unes paraules que coincideixen amb
el que pensam des d’El Pi, va dir: “Balears està perdent
benestar”; va dir també: “això passa des de fa vint anys”; es
demanava per què Balears s’empobreix quan altres regions
d’Espanya i d’Europa en els mateixos vint anys compartíem

abans pòdium amb generació de riquesa i nosaltres hem anat
a poc a poc caient i ells han continuant prosperant.

Al seu debat d’investidura de fa quatre anys parlava de 13
milions de turistes que ens visitarien anualment, aquests 13
milions l’any passat varen ser 16,5 milions, 6 milions més de
turistes que fa vint anys, gairebé hem doblat el nombre de
visitants si bé és ben cert que les seves estades són més
curtes.

A més, com vostè ha dit, la nostra economia ha millorat
després dels anys de la darrera crisi econòmica i hem creat
ocupació. Llavors, si vénen més turistes, si hi ha més llocs de
feina, si l’economia ha crescut, per què les condicions de vida
dels mallorquins, dels menorquins, dels eivissencs i dels
formenterers són pitjors ara que fa vint anys?

Per què en vint-i-dos anys hem passat de ser la primera
comunitat en producte interior brut per càpita a ser la setena?
Alguna cosa estam fent malament si estam perdent de manera
constant posicionaments del PIB per càpita. 

Ja no som aquella comunitat exemplar per a la resta de
l’Estat espanyol, aquella locomotora econòmica. A les Illes
Balears som de cada vegada més pobres, és un fet, Sra.
Armengol. 

Miri, com molt bé li ha dit el Sr. Company avui matí, les
dades de Càritas que jo ampliaré: Balears és la tercera
comunitat d’Espanya amb el percentatge més elevat de risc
d’exclusió social i això ho deim així, devers el 21%, i què és
el 21%? El 21% són 244.862 persones, però hi ha una cosa
més: d’aquest 21% el 8,7% del total pateix exclusió severa,
exclusió severa del sistema, i quantes persones són això?
101.442, més que mai!, més que mai!

És evident que aquest risc d’exclusió social no té una única
raó, però n’hi ha dues de fonamentals: l’encariment de
l’habitatge i la precarietat laboral.

Avui en dia tenir una feina no és cap garantia per sortir de
la pobresa perquè els sous que es paguen no arriben en molts
de casos per poder pagar el lloguer d’un habitatge, no són
suficients per arribar a final de mes. 

Vostè ens deia ahir que faran un observatori, ni observatori
ni punyetes!, ens hem de posar a fer feina, a fer cases, però no
observin res, si no està ben observat hem d’anar al metge.

No crec que aquesta situació canviï a curt termini.
FUNCAS, la Fundació de Caixes d’Estalvi, ha anunciat fa poc
que Balears creixerà enguany per davall de la mitjana
espanyola, devers un 2%. La mitjana espanyola serà d’un 2,2,
només tres regions d’Espanya creixeran menys que nosaltres:
La Rioja, Castella i Lleó i Extremadura.

Aquesta pèrdua de productivitat i competitivitat de les Illes
Balears també és evident si la comparam amb la resta
d’Europa. Fa vint anys el nostre producte interior brut era 20
punts per damunt del PIB per càpita mitjana de la Unió
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Europea, estàvem 20 punts per damunt de la mitjana dels
europeus. Ara estam 3,6 punts per davall, per davall. 

Què vull dir amb tot això, Sra. Armengol? Doncs que hem
de deixar de mirar les coses amb un tub per mirar-les...,
necessitam mirar-les des d’un altre perspectiva i sobretot fer
feina d’una altra manera. La manera de fer feina de fa vint anys
o deu anys no serveix l’any 2019, les coses han canviat en vint
anys, però també ho han fet els darrers quatre anys que vostè
ha estat la presidenta d’aquestes illes.

Sra. Presidenta, en vint anys hi ha hagut cinc, cinc governs
autonòmics, en els darrers vint anys hi ha hagut cinc governs
autonòmics, tres d’aquests governs, dotze anys, ha governat el
pacte, 99..., 99, 2007, 2015, i dos ha governat el PP, i quan
arribem a vint-i-quatre anys quatre haurà governat el pacte i
dos haurà governat el PP. Doncs, tots som els culpables que
això estigui així, tots, no hi ha herències, som tots.

Vostè avui no és allà mateix on hi era el juny de 2015, ara
fa quatre anys, hi ha coses que han millorat, li ho puc
reconèixer, ara bé, no tant com vostè i els seus socis ens volen
fer veure, basta agafar el document del pacte de govern que
varen signar la setmana passada i en el primer paràgraf ja
tenim, per a nosaltres, una falsedat, i sé que és fort dir una
falsedat, però la tenim per a nosaltres. Diu: “aquests acords
han permès que la nostra societat avanci cap a la prosperitat
econòmica i que aquesta sigui més compartida, creant
ocupació i distribuint millor la riquesa que es genera”. 

Vostè va parlar ahir de l’equitat i justícia social, però les
dades no diuen això, Sra. Armengol, hi haurà gent que viurà
millor ara, però molta més gent viu pitjor. Si ens comparam
amb el 2007, abans de la crisi, ara mateix generam menys
riquesa per habitant que la que generàvem abans i de passada
la repartim pitjor. La desigualtat ha pujat, l’índex de
desigualtat és avui el 37,8%; el 20% de la població més rica,
el 20% de la població més rica té vuit vegades més renda que
el 20% de la població més pobra, e l 2007 aquests que ara
tenen vuit vegades més només eren 4,7 vegades més. Tenim
més ocupació, però el percentatge de joves que no estudien i
no treballen és més alt que el 2007. Repetesc, a les regions
del rànquing de les regions europees hem baixat 131 escalons
en taxa d’atur de llarga durada, negatiu; hem baixat 79 en atur
juvenil, i 52 en taxa de pobresa, durant la passada legislatura
hem baixat 13 escalons en taxa de pobresa, la darrera
legislatura; en taxa de “ninis” dos escalons, i dos en renda
disponible de família. 

És cert que Balears ha millorat en alguns indicadors, però
també ho han fet altres regions. Si ens comparam veurem que
hi ha hagut bona mà per a tots, econòmicament hi ha hagut
bona mar, però no totes les tripulacions han aprofitat igual el
vent a favor quan n’hi ha hagut.

Aquests quatre anys passats hem gastat més en
investigació, però altres han gastat encara més. Hem gastat
més en formació, però altres han gastat encara més. Això
significa que hem perdut competitivitat. 

Val que ara tenim més de mil professionals sanitaris més
que fa quatre anys, val que tenim 1.100 professors més que fa
quatre anys, però clar, vostè ha tengut 1.300 milions d’euros
més al seu pressupost anual sense que hi hagi millorat la seva
font d’ingressos per part de l’Estat. El seu cap a Madrid, el Sr.
Sánchez, no ha fet res per millorar el finançament autonòmic
i no sé si podrà fer.

Vostè, Sra. Armengol, té més doblers perquè ha recaptat
més doblers dels ciutadans de les Illes Balears, no perquè hagi
vengut ni el Sr. Rajoy ni el Sr. Sánchez i diguin, “aquí hi ha
més duros”, no; de la cartera de cada un ha sortit més doblers
i d’aquí han sortit els 1.300 milions d’euros que té més
aquesta comunitat. O sigui, aquests 1.300 milions d’euros són
fruit de l’esforç dels ciutadans d’aquestes illes, però ni un
euro més vostè  ha pogut gestionar gràcies a la millora del
nostre finançament. Que per cert, vostè trobava que era urgent
millorar quan governava el Sr. Rajoy, bé, ara també ho diu,
també li he de reconèixer que ho diu, però ho diu un poquet
més fluixet, trob jo, eh?

Ara governen els seus, ara és el moment que demostri el
seu nivell d’influència a Madrid, de posar-los a puesto d’una
punyetera vegada. Aquesta vegada vostè té la sort que el seu
partit governa a l’Estat, bé, de moment, ja veurem ara si canvia
alguna cosa respecte del finançament que ha provocat que les
Balears hagin aportat només en qüestió de solidaritat més de
set..., mil milions a les altres autonomies durant els darrers
deu anys de vigència de l’actual model de finançament. 

A mi m’espanta quan hi ha gent que es preocupa de
Catalunya i Catalunya i Catalunya, i jo no som català, jo som
de Balears; jo no som madrileny, jo som de Balears, i el que
voldria és que tothom aquí dins, que representa els ciutadans
de Balears, defensi la gent de Balears i es deixin de Catalunya
i de Madrid, però que Catalunya, Madrid, País Basc o València
saben que volem ser iguals, i menys beneitures que mentre uns
tenen la seva vida arreglada, altres, més de 240.000, estan a
punt d’estar dins el llindar de pobresa. Menys beneitures de
galeries cap a fora i més defensar els ciutadans de Formentera,
d’Eivissa, de Menorca i de Mallorca.

El nou model de finançament ha de respectar el principi
d’ordinalitat per evitar la descompensació actual, no podem
continuar sent la segona comunitat on més impostos es
recapten i la novena a repartir dels recursos del sistema de
finançament de l’Estat; senzillament no pot ser, no pot ser. 

Si finalment el Sr. Sánchez és president vostè serà clau i
responsable del que passi amb un nou model de finançament.
No podrà donar culpes a un altre partit, nosaltres li
recordarem constantment aquest tema al Parlament, i creim
que necessita continuar fent feina en el que vostè va dir ahir
d’una gran plataforma social, que jo no sé i tot si hi posaria
qualcú d’un prestigi especial que tots poguéssim estar-hi
d’acord perquè encapçalàs i sabessin a Madrid que no podem
més, que un 21% de persones en risc de pobresa no el té cap
comunitat en tot l’Estat espanyol i la comunitat segona que
aporta més a tot l’Estat no poden estar cecs davant nosaltres
d’un patiment que no fa renou de moment, però que està
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destrossant una societat. Madrid ha de saber que una vegada
per totes el sistema de finançament ha de canviar, que el règim
especial ha de canviar. Nosaltres li ho recordarem, com li dic. 

Veig que altres ja no són tan reivindicatius en aquest tema,
és curiós que els seus socis de MÉS no hagin aprofitat
aquestes negociacions d’aquest nou pacte. Reclamar i exigir
un compromís del Partit Socialista, Sr. Ensenyat, d’una
millora de finançament autonòmic, però signat, per escrit, on
vostè havia d’haver agafat tapins, agafar l’avió i anar a Madrid,
i si no és a La Moncloa a Ferraz, que un dels socialistes
firmàs, firmàs que li canviarien el s istema de finançament,
firmàs!, i si no..., jo ho hagués exigit si hagués hagut de donar
suport a la Sra. Armengol, que m’ho podia plantejar. Però jo
ho hagués exigit i si no, no hagués entrat en el Govern. Han
tengut una oportunitat, Sr. Ensenyat, l’han deixada escapar!
Perquè això ho hem parlat aquí, n’hi ha que són nou aquí dins,
però ho hem parlat aquí tantes vegades, tantes vegades. Però
bé, supòs que han estat massa ocupats discutint cadires i amb
quantes conselleries es quedaven. Això és tenir clar quines
són les seves prioritats. 

Una altra qüestió és el REB, Sra. Armengol, n’hem parlat
molt d’aquest tema aquests darrers quatre anys. Va tenir el
nostre suport i el de tota la societat civil per dur aquest tema
endavant, el resultat per a nosaltres va ser decebedor, si se’n
recorda vostè era aquí i jo aquí i li vaig dir: “torni-l’hi, torni-
l’hi”, li continuo dient, torni-l’hi, torni-l’hi, l’ha d’estrènyer
més. 

Per a nosaltres les exigències del REB varen quedar molt
baixes, El Pi no està ni satisfet ni content amb el pròleg del
REB, que es va aprovar in extremis per decret llei, perquè és
insuficient i ens continua deixant molt lluny d’una igualtat de
tracte amb la resta d’Espanya. Com he dit, nosaltres no som ni
catalans ni madrilenys ni bascos, però volem tenir les
mateixes eines, així de clar. 

Les ajudes a transports de mercaderies estan excloses, sé
que fan feina pel decret de minimis, però el decret de minimis
per a les subvencions i jo parl que si ve farina, o ve aigua, o
vénen cigrons, o ve llet de la península em costi el mateix que
li costaria a un català o a un valencià al port de Tarragona o al
port de Dènia. Vull això, jo crec que en castellà els ho puc dir
i en francès, perquè no sé anglès ni alemany, i a Madrid ho
entendrien. Així de clar. Totes les Illes, especialment
Menorca, Eivissa i Formentera ho necessiten més encara que
Mallorca perquè hi ha una doble i triple insularitat.

Tot això són fets, però ara comença el que nosaltres li
proposam per a aquesta legislatura. Com li he tractat
d’explicar, la situació ara per ara és molt distinta a la del 2015
i vostè no pot actuar de la mateixa manera que fa quatre anys,
segurament això vostè ho veu i ja ha començat a explicar les
negociacions de reeditar el pacte, cap on podria anar. Ha estat
forta per a nosaltres i ha deixat ben clar als seus socis qui
mana i fins on poden arribar. Però nosaltres, jo ho dic en un
altre sentit, del tema pacte, vostè sabrà com s’ho farà amb els
seus socis, però del tema important, de com afrontar el futur
de les Illes Balears és d’allò que El Pi avui li vol parlar, de

com pensam que s’han d’invertir els doblers que li queden
després de descomptar les despeses fixes d’aquesta comunitat,
de com feim perquè la despesa en aquesta comunitat, tan fàcil
dir en despesa social tants de milions, en despesa tal, tants de
milions, que la despesa en aquesta comunitat es converteixi en
una vertadera inversió, la despesa s’ha de convertir en inversió
per als nostres ciutadans. 

La nostra posició de sortida ara mateix està dins un context
de creixement, que segurament no tindrem d’aquí uns anys, per
això ara és el moment d’optimitzar les nostres inversions,
necessitam invertir per estimular els empresaris, els
emprenedors, els creadors, els formadors, la despesa ha
d’esdevenir inversió.

Necessitam, perquè això sigui així, necessitam que a part
dels seus socis, que els tendran, a part dels  seus socis,
necessita un partner més important, un partner més
important i molt més segur que els que s’asseuran amb vostè
al Consell de Govern i és l’empresariat balear, és
l’empresariat de Balears. És clau aquest partner per a vostè,
si vostè ho sap fer, si consensua amb ells, com va fer amb el
conveni d’hoteleria, el món empresarial d’aquí invertirà. Si
vénen anys de menys creixement, nosaltres haurem generat un
negoci nou i que ens farà resistir millor els desafiaments
globals. Estarem fent força tots plegats per a la creació d’un
model econòmic nou, que vendrà tot sol i tranquil, tots farem
força damunt ell. Nosaltres, El Pi, pensam que aquesta passa
l’ha de donar ja, així podrà implicar empresaris que hauran de
fer fortes inversions. Però sabran que el seu govern els donarà
la mà per acompanyar-los en aquestes fortes inversions. 

Avui és possible invertir i l’idoni és invertir per innovar en
tecnologia, però per invertir i innovar, la gent ha de tenir
seguretat i li ha de fugir del cap voler invertir en pedres, en
marbre, en especulació. Però per això, tu necessites generar
aquesta confiança. Si invertim en un negoci nou, modern, de
futur, els treballadors estaran qualificats i les seves
retribucions seran més altes, la qual cosa tendran més
capacitat de poder arribar a final de mes. De què ens serveix
avui un físic  molt preparat, però que no té feina i ha de
demanar feina a un supermercat perquè no té una altra sortida
viable laboral? Què ens ha costat formar la darrera tongada a
la universitat de set físics d’una promoció de la UIB, si
després no hi ha feina per a aquesta gent tan preparada? Estam
coordinats amb els que realment han pogut fer quatre duros
aquests darrers 5 o 6 anys i que no tenguin la temptació de no
gastar en pedres i gastar en innovació, en tecnologia, per poder
aconseguir un nou negoci per diversificar la seva empresa,
perquè allà pugui haver-hi dones i homes que amb una
qualificació puguin tenir uns sous millors? Són necessaris els
seus socis, però vostè ha de menester un partner i són els
empresaris de Formentera, e ls empresaris d’Eivissa, els
empresaris de Menorca i els empresaris de Mallorca.

Sap vostè que hi ha empreses que en seguretat
diversificarien i intervendrien en iniciatives de futur,
connectades amb els nostres formadors, que crearien negocis
nous. El món no avança mai gràcies als que es conformen, el
món avança gràcies als que creuen, als que tenen clars els
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objectius. Intenti crear un compromís social que els englobi
a tots, a tots aquells que volen avançar cap a la sostenibilitat,
cap a la conscienciació de la gran transformació que ens ve
amb el canvi climàtic, en definitiva, a tots els que tenen
aquestes intencions cabdals, clares i que volen adaptar les
seves empreses perquè tots tinguem un futur millor i
especialment deixem un futur millor, perquè no tenim dret de
deixar-lo pitjor. Podem continuar parlant de la creació de
línies d’ajuda, d’iniciatives que després deixen que el físic,
com li he dit, faci feina al supermercat, o d’una formació
professional que ha deixat molt que desitjar i que no està
adaptada per les noves necessitats de demandes laborals. 

Si continuam per aquesta via de sempre, després no plorem
quan venguin que l’economia es torna refredrar i no haguem
estat capaços d’haver fet un gran pacte social i  empresarial
perquè ens agafàs preparats. Necessitam que les empreses de
Balears inverteixin en els seus negocis i que el Govern agiliti
tràmits, paperassa i posi els incentius econòmics allà on les
empreses es comprometin a fer feina i a invertir per a la
modernització, la innovació i la diversificació.

En definitiva, Sra. Armengol, li estic proposant un gran
pacte social empresarial. Si vostè accepta aquest repte,
aconseguirà un vot de confiança del nostre  grup amb una
abstenció a la seva investidura, que en qualsevol cas no serà un
xec en blanc, serà un compromís amb les quatre illes, amb tot
el món empresarial, amb una il·lusió d’invertir els doblers del
futur de les empreses de Balears cap una sola direcció, on els
treballadors, les treballadores i el personal qualificat d’aquesta
terra vegi que tots junts intentam generar un negoci nou, que
tengui futur. Ara, que ha rescatat de MÉS la Conselleria de
Turisme, pensam que també és el moment de posar seny en
aquestes polítiques.

Jo li deia de la paperassa, li mostraré dos documents. Són
dos documents amb data de juliol de l’any passat i aquest en el
maig de l’any passat. Dues empreses, una que és una empresa
d’oferta complementària i una altra que és una empresa
hotelera. Aquestes empreses duen des de juliol, dia 4 o 5,
resulta que farà dia 5 del mes que ve un any que està pendent
d’un informe, un informe d’un APR, no sé si és d’inundació,
d’incendi, de lliscament, o d’erosió, no ho sé. I després un
altre que és del maig del 18, que és també una empresa..., totes
dues volen modernitzar el seu establiment i resulta que fa una
fa 11 mesos, quasi 12 i l’altra està a punt de fer-ne 12. És un
informe, totes dues tenen llicències municipals, però els
ajuntaments no li poden donar la llicència perquè realment des
del Govern no s’ha donat l’informe. Per tant, això retarda als
empresaris , el sector turístic es troba amb aquesta qüestió,
canviarà la normativa per fer obres en els establiments
turístics i recuperar la regulació tan necessària com hi havia
de 2010 a 2012, quan governaven vostès i també el PP?, 10,
12. Apostarà per l’augment de categoria de 4 a 5 estrelles. Es
plantejarà abaixar l’impost turístic un 50%, no llevar-lo,
abaixar-lo un 50%. El tot inclòs veurem què passa en quatre
anys.

No ens enganem no es tracta de menys turisme i més
indústria, això són els altres disbarats fantàstics d’aquesta

terra, menos turistas y más industria, no, no, suspesos els
que pensau això. Es tracta de millor turisme i de millor
indústria, el tema és aquest, la clau és aquesta. Però és que
estam desconnectats de la realitat empresarial. 

No ens negam en cap moment, Sra. Armengol, a poder
arribar a molts d’acords com vàrem arribar aquesta passada
legislatura. Però li he de dir que en comerç, què vol que li
digui, Sra. Armengol, considera prudent posar un guineu a
guardar el galliner? És conscient que qui va ser responsable de
gestionar aquestes competències, és el mateix partit que
defensava la venda il·legal ambulant? El que va proposar fer
instal·lacions perquè aquesta activitat il·legal es pogués fer
amb tranquil·litat? No es posi nerviós. Sr. Yllanes, eh?, els que
estan nerviosos són els comerciants. Estarem molts vigilants
per defensar la petita i mitjana empresa del comerç d’aquesta
terra, com hem fet sempre. 

També estarem molt pendents d’actuacions relacionades
amb els dos grans reptes d’aquesta legislatura: l’habitatge i la
mobilitat. 

Sí, sé que en va parlar en el debat d’investidura, però també
en va parlar fa quatre anys en la seva primera investidura i
francament després de quatre anys estam molt pitjor. No sé
què va passar amb aquella emergència habitacional, senyors de
Podemos, emergencia habitacional, sí que sé què va passar,
que no ha quedat ni un punyeter diputat ni diputada dels que hi
havia abans, emergència per a ells. Per tant, parlaven
d’emergència, però si llavors hi havia una emergència, ara no
sé què hi ha. Està clar que no ha sabut, o no ha pogut posar
solució a aquests dos temes tan importants, queixar-se sí, això
sí que ho han fet. 

Miri, segons un recent estudi participat per la Universitat
de Barcelona, els pisos de Palma ja costen un 25% més que
abans de la crisi immobiliària, i això només en 10 anys, entre
el 2008 i el 18, Ciutat és la capital de província espanyola on
més ha augmentat el preu de l’habitatge els darrers deu anys,
ja no li parl dels lloguers.

I l’altra gran problema és la mobilitat, hem parlat aquests
anys d’embussos, de saturació, de col·lapse, però què hem fet
a part de donar culpes? Despús-ahir, a les set menys deu, venia
del port d’Alcúdia i entrava dins Palma, set menys deu, no hi
havia un punyeter cotxe de turistes, tots eren nostres, i
estàvem aturats a Alcampo, a les set menys deu, i no hi havia
turistes a les set menys deu, aquests ja es dutxen a aquesta
hora, són al menjador a sopar o als restaurants; som nosaltres,
som nosaltres. I després vostès s’espanten que qualcú no els
hagi votat per la carretera de Campos, no ho cregui, Sr.
Ensenyat, tenia raó vostè, què punyetes la carretera de
Campos! Això són disbarats, deixem que els tècnics facin les
carreteres, deixem que els tècnics...; que no han de ser així de
grosses i han de ser més petites? Mentre no tenguem un
transport públic de qualitat, els cotxes hauran d’anar a qualque
lloc o, si no, els posin taxis els paguin a l’hora que cadascú
vol; és que contam unes milongas que són impossible de fer.
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Passen vint anys i vostès han governat dotze anys d’aquests
vint i li conten històries del PP com si fossin els desgraciats
i culpables, i jo he dit que jo era el primer que som culpable,
i tots hauríem de fer un acte de pensar que som nosaltres els
que ho hem fet malament, to ts, i ho repetesc per segona
vegada.

Bé, no em bastarà el temps, ja m’ho havien dit els meus
companys, nosaltres creiem que la gent està molt farta de
sentir que prometem tramvia a la badia de Palma, a quantes
campanyes electorals ho hem dit això? No sé a quantes. Es
farà de veres en aquesta legislatura, Sra. Armengol? Perquè
nosaltres estam d’acord amb això, però realment estam
d’acord de poder arribar a una ciutat, a un poble o a un altre si
realment aquesta inversió ens du un benefici, que sigui una
inversió, que no sigui una despesa. Necessitam transport
públic, més i millor, sí, però no tenim doblers, no tenim
doblers, Sra. Armengol.

Li vàrem proposar damunt la taula fa quatre anys un pacte
per l’eficiència sanitària, la sanitat és un dels pilars del nostre
benestar, hem d’aconseguir que la sanitat no sigui un camp de
batalla entre partits. Avui m’he espantat un poc perquè ara a la
darrera intervenció ja començaven amb aquest camp de batalla,
hem d’aconseguir tots anar junts, construir i sumar per al bé de
tots. Queda ben clar, queda per endavant molta feina per reduir
les llistes d’espera. Hem recuperat el Decret de garantia de
demora, ara toca fer-ne ús, esper que als de Podemos no els
faci versa això del Decret de garantia de demora, ja sé que
això que vagi una persona que espera fa sis mesos per ser
operat, a vostès sembla que els sap greu que vagi a la privada,
el que els ha de saber greu és que estigui fotut aquell home i
que no l’hagin operat a la pública, amb la qual cosa esper que
qualsevol persona de Balears, que té dret al Decret de garantia
de demora, rebi, en temps suficient, l’avís que pot anar a un
hospital privat a ser operat o a rebre la seva visita! D’això
s’han de preocupar, i estarem molt damunt aquest tema!

És cert que s’han fet avanços, Sra. Consellera, amb
l’estratègia de cronicitat, però hi estarem a sobre per
reivindicar grans plans de prevenció de la dependència de
l’envelliment saludable. En aquest sentit, presidenta, tenim per
endavant reptes ambiciosos i necessaris i em permeti que li
posi d’exemple el projecte nou de Son Dureta, després de
retards diversos sembla que ha aconseguit posar-lo en marxa,
però només el projecte arquitectònic. I si em permet el terme,
perquè si bé és cert que en el projecte hi ha una cartera de
serveis, ens preocupa molt com es gestionarà aquesta cartera
de serveis. Em podrà respondre aquestes preguntes? Tindrà
pressupost per fer-ho? Tindrà professionals necessaris per
fer-ho o pensa concertar la gestió? Els pacients han de ser els
vertaders protagonistes de la història, però també els
professionals sanitaris, ens preocupa la manca de
professionals a la sanitat, no som un destí atractiu, no pel que
diuen segons quins, per altres qüestions, pel plus d’insularitat;
ens manquen metges i ens manquen infermers, li reconeixem
la feina amb la convocatòria de places públiques, però
necessitam fidelitzar el professional que ja tenim i convertir-
nos en un lloc prou atractiu perquè la gent vulgui venir a fer
feina.

Vostè va començar la passada legislatura renegant -acab,
Sr. President-, de la carrera professional per als professionals
de la salut i els esdeveniments la feren recular i comença
aquesta legislatura exactament igual, Sra. Presidenta, recorrent
la sentència de la carrera professional, renegant de nou. Sra.
Armengol, ha tornat, sota el nostre punt de vista, trair els
professionals sanitaris d’aquesta comunitat, els interins;
sabem que són molts doblers, però vostè va inflar pit, tota la
legislatura dient que tornà els drets als treballadors, la carrera
professional també és un dret. No guany més temps, pacti amb
els treballadors, pacti amb els sindicats i pagui aquest deute el
més aviat possible, perquè recordi una cosa: els edificis estan
molt bé, estan molt bé els edificis, són molt necessaris, però
ni curen ni ens cuiden, els professionals són el cor i el motor
d’aquesta sanitat que podem dir orgullosos que és de les
millors del món.

La salut mental en especial, l’atenció infant...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, hauria d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Bé, idò miri, acabaré i després li parlaré d’aquesta altra
part i de la d’educació i agricultura.

Però, miri, Sra. Presidenta, és tan senzill que si vostè s’ha
adonat que les empreses, perquè això es veu en els bancs,
l’estalvi que hi ha, o... més que l’estalvi, l’aprovisionament de
fons per a inversió que tenen moltes empreses, en aquest
moment l’empresariat, i li va dir la presidenta de la CAEB,
està conscienciat a voler fer un gran pacte per invertir en una
sola direcció; si aquest gran pacte social i empresarial es fes,
la força que podem tenir junts, vamos, és increïble!

I després l’altra qüestió, Sra. Presidenta, vostè s’ha
d’enfrontar al Sr. Sánchez, ja ho ha fet altres vegades, no li ha
sortit malament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Passam al Grup Parlamentari
Mixt, per començar té la paraula el Sr. Castells, diputat de
MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i enhorabona a vostè i a la
resta de la Mesa per la seva elecció la setmana passada.

Sra. Presidenta, en funcions, senyora candidata, Sra.
Armengol, d’aquí poques hores s’haurà acabat el gran pols, un
pols i  un somni que ha durat vint anys, entre la dreta i
l’esquerra en aquestes illes, per veure qui era capaç d’aglutinar
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prou forces, de consolidar una majoria per poder governar
dues legislatures seguides, crec que aquest pols, aquesta
alternança es pot haver donat a molts pocs llocs i, per tant, és
doncs un gran pols polític que ha fet que moltes polítiques
molt necessàries s’endarrerissin durant molt de temps.

Pos només l’exemple de l’ecotaxa, que abans s’ha dit la
mala anomenada ecotaxa, bé, això per als que l’anomenen
ecotaxa, jo dic ecotaxa perquè em refereixo a la de l’any
2000, ara es diu impost del turisme sostenible, ho dic per a
qui es vulgui donar per assabentat; en el seu moment va ser
totalment innovadora, després, amb la coalició entre  els
sectors empresarials més retrògrads i la dreta, van aconseguir
tombar la truita i que aquesta ecotaxa deixés d’existir. I ens
hem hagut de torbar deu anys per poder-la tornar posar; és a
dir, per recuperar el temps perdut, per fer el que els destins
més innovadors turístics ja havien fet, nosaltres, per mor
d’aquesta alternança, d’aquest pols, ens hem hagut de torbar
deu anys a poder-la tornar posar en marxa. I així com en altres
temes hem estat pioners, en aquest tema, a causa d’aquesta
malaurada alternança ens hem torbat molt a posar-nos al dia.
I aquest és el vessant negatiu d’aquest pols que ara s’acaba, que
ara s’acabarà d’aquí molt poques hores, amb la seva reelecció
com a presidenta i, per tant, la possibilitat històrica
d’encadenar dues legislatures seguides de polítiques de
progrés i de polítiques d’esquerres en aquestes Illes.

I això és molt important, és molt important a les Illes
Balears, perquè a les Illes Balears dreta o esquerra vol dir
moltes més coses que a la major part del món, perquè
normalment a la major part del món dreta i esquerra és una
polaritat en la qual a grans trets a la dreta se situen doncs unes
polítiques pensades més en interessos particulars, més
pensades en afavorir e l sector privat i, en canvi, l’esquerra,
doncs fa èmfasi en el benestar comú, en els interessos general
i, per tant, en el sector públic. A la major part del món
esquerra-dreta és aquesta polaritat, però a les nostres Illes
esquerra i dreta significa moltes més coses, significa una
determinada posició i una determinada bel·ligerància sobre els
temes de la llengua, de la cultura i de la identitat del nostre o
dels nostres pobles; significa una postura totalment diferent
en qüestions de territori i de medi ambient, per tant de la
conservació del nostre entorn; significa una política molt
diferent en termes de diversificació econòmica i de creure
realment en què necessitem una economia diversificada i no
només anar-ho dient de boca, mentre, per una altra banda, es
dóna via lliure, que encara ho hem hagut de sentir avui a la
primera intervenció de l’oposició, via lliure a l’únic i gran
sector que és el del turisme.

I també a les nostres Illes dreta i esquerra significa una
determinada posició i una determinada bel·ligerància amb un
terme que a molts llocs no és motiu d’enfrontament, com és
l’educació.

Per tant, amb aquesta intervenció, amb aquesta introducció
el que vull posar de manifest i en el que vull insistir és que a
les nostres Illes dreta i esquerra és una frontera molt rellevant,
és una frontera molt rellevant que ens afecta a tots  com a
societat i a la vida de tots i cadascun de nosaltres com a

individus i, per això, he volgut començar aquesta intervenció
fent èmfasi en la importància històrica que té, després de vint
anys, i de fet per primera vegada a tota la història democràtica
de les Illes Balears d’encadenar vuitanta anys -ai, perdó-,
d’encadenar dues legislatures -encara falta pels vuitanta anys,
tot arribarà-, dues legislatures de polítiques de progrés.

I en aquest context, Sra. Armengol, és on se situen els
nostres acords d’investidura, als acords d’investidura abans hi
ha fet referència, amb un punt d’indignació, el Sr. Pérez-Ribas,
que li semblava mentida que es pogués arribar a pactar amb els
menorquins un acord d’investidura, f ins i tot ha dit el Sr.
Pérez-Ribas que no érem necessaris, amb la qual cosa, Sr.
Pérez-Ribas, ens ha donat una lliçó d’aritmètica, supòs que la
Sra. Presidenta ja havia fet aquests comptes, i el felicito, i no
passi pena, perquè vostè ja ens ha demostrat les seves
capacitats aritmètiques, no passi pena que per demostrar la
resta de les seves capacitats li donarem cent dies de coll.

En fi, acord d’investidura, tenim un acord d’investidura
amb mesures de naturalesa i abast molt diferent, algunes
d’aquestes mesures són d’interès general, afecten totes les
Illes: l’increment de la inversió en educació, la lle i de
finestreta única, canvis legislatius per afavorir l’agilitació dels
tràmits ambientals, la concertació de places en centres per
atendre joves amb trastorns de conducte, són polítiques que ha
pactat amb MÉS per Menorca però de les que se’n
beneficiaran tota la societat balear. Perquè nosaltres, i ho hem
dit moltes vegades, no venim aquí a aconseguir coses per a
Menorca, sinó que venim aquí a proposar al conjunt de les
Illes el que nosaltres anomenam el model Menorca, que
creiem que és un model que ha funcionat i creiem que és molt
aprofitable per la resta de les Illes Balears.

I al costat d’aquestes polítiques d’interès general, com no
podia ser d’altra manera, perquè al cap i a la fi som diputats
per Menorca, també, evidentment, com faria qualsevol diputat
a la seva circumscripció, hem inclòs temes que afecten només
Menorca, i no m’hi allargaré perquè després faré referència
als que considerem que són més urgents.

Nosaltres, Sra. Armengol, d’aquí molt poques hores
donarem compliment al nostre acord, nosaltres votarem a
favor de la seva investidura i, per tant, d’alguna manera haurem
consumat la nostra part de l’acord, ja no hi haurà marxa enrera;
després ens podem barallar per moltes coses, però la
investidura estarà feta i nosaltres li haurem donat suport i, per
tant, començarà el seu temps, començarà el seu temps i el del
Govern que vostè conformarà molt properament per donar
compliment a aquests acords, per donar compliment
evidentment el Govern amb el nostre suport i amb la nostra
col·laboració i amb la de tota la societat civil menorquina,
perquè, evidentment, no vull donar a entendre que només és el
Govern qui ha d’implementar aquestes polítiques, sinó que,
evidentment, són coses que hem de fer entre tots.

Quatre anys d’entrada semblen molt temps, però vostè sap
molt millor que jo que de vegades quatre anys donen per molt
poc, amb totes les dificultats que envolten la gestió pública. I
per tant haurem de fer via, haurem de fer via perquè es poden
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fer molt curts, i jo, de fet, li volia posar ja sobre la taula,
perquè evidentment nosaltres volem ser molt diligents amb el
compliment d’aquests acords, bàsicament perquè el temps
passa molt de pressa i creiem que hem de fer via, i sabem
també que vostès, evidentment, tenen molts d’expedients molt
urgents damunt la taula i , per tant, la nostra feina serà fer
èmfasi en els acords que té amb nosaltres.

Per exemple, hi ha un dels punts que fa referència a la
distribució per illes de la quota del personal dels equips
d’atenció primerenca, un tema que crec que és molt important,
afecta la política de 0-3 anys, afecta la política d’equitat i, per
tant, una política educativa de futur, amb la qual sap que el
nostre grup hi està molt implicat, i volem que aquesta quota
sigui operativa en el curs 2019-2020, és clar, el curs 2019-
2020 ja ha començat gairebé, per tant és un dels elements que
jo ja l’insto que posem en marxa aquesta comissió de
seguiment que hem posat, em sembla, en el punt vintè del
nostre acord, perquè puguem veure com es pot donar
compliment a aquest acord.

N’hi ha un altre que fa referència al control de les
emissions de la central tèrmica de Maó, que supòs que vostè
n’és conscient és un tema que en aquests moments genera una
autèntica alarma social a tot el Llevant de l’illa de Menorca.
És evident que aquí no tot es troba a la nostra mà i hem de
comptar amb altres administracions, però crec que hem de
donar un senya inequívoc de la nostra voluntat de portar e l
lideratge i de ser capaços de donar una resposta satisfactòria,
sobretot en termes de transparència i d’informació i de
claredat i de parlar-l’hi clarament a la ciutadania de quins
riscos hi ha actualment i com pensem donar-hi resposta i com
pensem minorar aquests riscos.

I després, finalment, hi ha un altre punt, ja hi he fet
referència, sobre la concertació de places per donar l’atenció
adequada a joves amb trastorns de conducta. En aquests
moments hi ha famílies que ho passen molt malament perquè
ni l’ib-salut no és capaç de donar-los l’atenció que els
correspon, ni l’ib-salut no és capaç d’assumir les despeses que
suposar donar-los a aquests joves el tractament que correspon,
per tant crec que s’ha d’avançar de forma molt ràpida amb les
gestions per poder concertar aquest servei, perquè el patiment
i l’angoixa d’aquestes famílies em sembla injust i crec que
tenim l’obligació de donar-hi resposta.

Per tant, aquí, ja ho veu, jo li plantejo tres, en tenim 18, jo
li plantejo tres temes en què d’alguna manera és una
oportunitat seva, del seu govern, per demostrar la voluntat i
l’interès a acomplir aquest acord el qual jo, evidentment, no
pos en dubte, però sí que sé que, evidentment, el tren va molt
carregat i jo entenc que són molts temes i, per tant, jo he
volgut fer èmfasi en alguns.

Hi haurà altres moments, és a dir, jo li dic el mes de juliol
ja ens hem de posar a treballar en aquests temes, però hi haurà
altres moments, per exemple molt prest vostès s’hauran de
posar a elaborar el pressupost per a l’any 2020; hi ha altres
compromisos dels que hem signat del nostre acord
d’investidura que tenen una implicació pressupostària evident:

el centre de recerca en arqueologia de la prehistòria, el
projecte Menorca Talaiòtica, l’Agència de Reserva de la
Biosfera. Per tant, aquí tindrem una altra oportunitat molt
prest per veure l’interès i la voluntat per acomplir, per no
esperar-nos a darrera hora per acomplir aquests acords que
vam signar.

En definitiva, Sra. Presidenta, tenim quatre anys i com no
pot ser d’altra manera serem diligents en exigir una
implementació esglaonada, perquè sabem que no tot es pot fer
alhora, però immediata, immediata dels acords, deixem per a
més endavant el que pugui esperar i posem-nos tot d’una a
resoldre els temes que no admeten espera.

Passant directament ja als temes de la seva intervenció
d’ahir, li he de dir que el nostre grup està preocupat per segons
quina lectura es pugui fer dels acords de Bellver, perquè, des
del nostre punt de vista, destil·la una essència centralista molt
acusada, dels grans projectes que conté gairebé tots es
concentren a l’illa de Mallorca, crec que és un biaix que els
partits que van signar aquest acord haurien d’haver fet un
esforç per evitar, perquè evidentment a la resta d’illes fa molt
mal efecte, no es poden imaginar el mal efecte que fa llegir
els acords de Bellver a la resta d’illes. Concretament, hi ha un
punt que diu “aprovarem una nova lle i de consells que els
donarà els instruments per exercir les seves competències en
col·laboració amb el Govern de les Illes Balears”, en
col·laboració amb el Govern de les Illes Balears. Les
competències dels consells venen donades per l’Estatut
d’Autonomia i el que hauríem d’intentar tots els que
gestionem la cosa pública i el Govern i la presidenta del
Govern al capdavant de tots és que els consells tinguin els
instruments per dotar-ne les seves competències. Amb això el
que li vull dir és que quan hom té els instruments no necessita
cap col·laboració, entengui’m, la col·laboració sempre és
benvinguda, però el que necessitem és donar els instruments,
perquè la col·laboració que necessitem és tenir els
instruments i quan tinguem els instruments no necessitarem
col·laboració.

Per tant, a mi m’hagués agradat, i a tots els que som
insularistes ens hagués agradat una aposta molt més gran pel
que vostè va dir ahir que, en canvi, sí que subscric
absolutament, vostè va dir “volem que els consells siguin el
govern real de cadascuna de les illes”; doncs, en això ens
trobarà, aquí ens té, jo ja sé que hi ha acords que de vegades se
signen a altes hores de la matinada, per tant jo aquí vull donar
un vot de confiança i m’agradaria que la política que segueixin
sigui la del seu discurs d’investidura i no tal com està escrit en
els acords de Bellver.

Ahir vostè parlava, moltes vegades parlava d’un país, som
un país, i em va fer pensar en aquell famós eslògan, ara que
parlàvem de l’any 99-2000, de quatre illes, un país, cap
frontera; escolti, els eslògans estan molt bé, a mi aquest
eslògan m’agrada molt, però de les tres coses, dels tres
termes, quatre illes, un país, cap frontera, l’única que és
totalment inevitable i indiscutible és la primera, quatre illes,
la resta ja ho anirem treballant entre tots. Però, per tant, això
no ho podem oblidar mai, no es pot fer política balear sense
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tenir en compte, com jo he dit algunes vegades, per fer també
un eslògan, que les Illes Balears no existeixen, existeix
Mallorca, existeix Menorca, existeix Eivissa i existeix
Formentera i, per tant, crec que tota política balear ha de tenir
en compte sempre aquesta, diguem-li, dura realitat, que som
quatre illes.

Després també un altre aspecte preocupant de la seva
intervenció va ser el que no ens va explicar, que és com pensa
vostè evitar que el Govern de l’Estat afecti negativament lleis
emblemàtiques de la passada legislatura: la Llei de canvi
climàtic, la Llei de residus, la Llei d’avaluació ambiental.
Vostè en el seu discurs en va fer bandera, i a nosaltres
evidentment en això ens té to talment al costat perquè hem
participat en l’elaboració d’aquestes lleis i els hem donat
suport; per això ens preocupa molt que el Govern de l’Estat,
que ja sé que l’Estat té una maquinària burocràtica formada per
advocats de l’Estat i  funcionaris d’alta graduació que els és
igual que aquí governin uns o governin uns altres, però bé,
sàpiga..., bé, perdoni, no li he de dir que ho sàpiga, perquè
vostè ho sap perfectament, que molta gent els ha votat
precisament perquè se suposa que vostès tenen la capacitat de
tenir una entesa amb el Govern de Madrid i per tant crec que
vostè aquí ha de posar tot el seu actiu polític i el que pugui
tenir respecte del govern Sánchez per evitar que l’Estat, amb
unes inèrcies funcionarials, posi en risc polítiques
innovadores com aquella de què parlàvem abans de l’ecotaxa,
i per tant no poden tolerar que de cap de les maneres vagin
enrere.

Com a element positiu del programa, i com que tampoc no
puc parlar molt extensament, vaig estar molt atent a tots els
aspectes de què vostè va parlar de diversificació econòmica.
Vostè -em sembla que és un dels primers apartats dels acords
de Bellver, la diversificació econòmica- vostè hi va fer molt
èmfasi; també va parlar del turisme, i quan parlava de..., a
vegades d’alguna manera pot semblar una mica contradictori,
perquè clar, quan parlem de diversificació econòmica el que
estem dient és que els altres sectors, que gairebé no
existeixen, per dir-ho així, en termes numèrics respecte del
turisme, doncs tinguin un múscul econòmic, un múscul
empresarial, i també un múscul en termes de generació de
PIB, i vostè va trobar una idea amable per casar-ho tot que jo
l’he sentida moltes vegades, que és una mica algunes
d’aquestes idees amables que a vegades necessitem tenir els
polítics per no enfadar ningú; va dir: “Home, és que el turisme
ha de ser un motor d’innovació”. Clar, com que hi ha una cosa
inevitable que és que el turisme té un pes fonamental, crucial
en la generació de PIB a les nostres illes, per altra banda
sabem que volem una economia molt més intensiva en
coneixement, que volem una política de major valor afegit,
home, com ho casem, tot això? Bé, escolti, és que el turisme
serà un motor d’innovació. És una idea amable, Sra. Armengol.
Vostè potser no ho podia dir però jo sí que li ho diré, i és que
hem de tenir molt clar que un turisme de preus baixos i de
salaris baixos mai no serà motor d’innovació, això ho hem de
tenir molt clar, amb això no es pot nedar i guardar la roba, no
es pot anar a la processó i repicar. És a dir, o trobem la manera
de canviar aquest model i avançar cap a un altre model, o mai
no serem motor d’innovació, mai no podrem fer el gir, el gir

que necessitem per no quedar-nos conformats amb el rol que
se’ns dóna dintre de l’economia espanyola, que és aquesta
economia de serveis només orientada al turisme. Si volem ser
altres coses, si volem donar oportunitats de futur a la gent que
estem preparant, als joves que estem preparant gràcies al
nostres sistema educatiu, hem de ser capaços de fer aquest gir,
i per fer aquest gir un turisme de preus baixos i de salaris
baixos és una rèmora, i ho hem de dir així. Jo entenc que vostè
no ho digui, Sra. Armengol, per això ho dic jo aquí.

I vostè deia “hem de ser valents”, i jo vaig voler entendre
entre línies, quan vostè deia que hem de ser valents, que vostè
volia dir alguna cosa com la que he dit jo. Tal vegada és allò
que es diu del wishful thinking, però m’agrada pensar-ho així.

Si vostè basa el potencial d’innovació i recerca sobre el
sector turístic, Sra. Armengol, és a dir, si  no és tal com jo
pens, si la seva valentia no va per aquí i per tant vostè basa el
potencial d’innovació i recerca sobre el sector turístic, li he
de dir, almenys és la meva modesta opinió, que està mal
encaminada. No dic que el sector turístic no innovi i que no
pugui fer la seva petita aportació  en termes global d’una
política més intensiva en coneixement, però pensar que el
sector del turisme serà un trampolí de l’economia del
coneixement és un placebo, és un placebo, és pensar-nos que
el sector turístic ens ajudarà a fer una cosa que realment no
ens ajudarà a fer; no per res, és perquè és el tipus de negoci
que no ho fa possible, negoci que jo sempre he defensat
perquè té coses molt positives; el que he criticat és el
monocultiu i els efectes perniciosos que això té sobre moltes
coses. Altres portaveus hi han fet referència i jo no
m’allargaré.

Hem de posar límits a un determinat turisme, entre altres
coses per afavorir l’oportunitat de consolidar altres sectors on
el coneixement sí que és un actiu crític per generar valor, i
això és el que ens donarà competitivitat i ens donarà qualitat
a la nostra societat. I acabaré posant un exemple, un exemple
d’això que estic dient, i que de fet fins i tot li llençaré un cable
en aquest aspecte, en contra del que pugui semblar, que és
Sanifit, aquesta empresa que ha aconseguit una inversió rècord
de 72 milions d’euros, una empresa mallorquina que ha
aconseguit amb una ronda de finançament 72 milions d’euros,
i el conseller delegat d’aquesta empresa, a les declaracions
que va fer, va recordar, escolti, és que a Balears només
invertim un 0,4% del PIB en recerca i desenvolupament. Clar
-ara veurà per què li dic que li tiro un cable-, clar, això sembla
que sigui una invectiva contra el Govern, perquè moltes
vegades l’oposició ho diu, “escolti!, si vostès només
inverteixen un 0,4% del PIB en recerca i desenvolupament”;
i aquí és on ve la meva reflexió: és que la despesa en recerca
i desenvolupament als països que són referents i capdavanters,
Suïssa, Suècia, Dinamarca, Estats Units -hi ha països petits i
països grans-, ho basen en la inversió que fan les empreses. En
tots aquests països el 50% de la inversió en recerca i
desenvolupament el fan les empreses! Els governs no tenen
prou capacitat per fer amb recursos propis aquest esforç. Per
tant quina política hem de fer nosaltres?, hem d’afavorir que
aparegui aquest teixit d’empreses, que aparegui aquest teixit
d’empreses, perquè si no mai no sortirem del pou, d’una
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economia i un mercat de treball intensiu, amb la mà d’obra poc
qualificada, que és el que tenim ara, salaris baixos, baix ingrés
fiscal i molta despesa social. 

Aquest és el panorama que tenim, i amb aquest panorama
que tenim, Sra. Presidenta, si no el canviem aquesta comunitat
autònoma és insostenible, perquè tenim molta despesa social,
perquè tenim mà d’obra molt poc qualificada, amb molts pocs
ingressos i molt baix ingrés fiscal. A més a més tenim un
problema a les nostres illes quan se’ns parla del percentatge
de despesa pública en relació amb el PIB; clar, és que el PIB
és molt gran, perquè tenim un sector capaç de generar molta
riquesa, però l’ingrés fiscal és molt petit perquè tenim una
població molt empobrida. Per tant si no som capaços de
rompre aquest cercle viciós no ens en sortirem.

Per acabar vull dir-li -supòs que ja vostè s’ho imagina- que
per anar avançant en diversificació econòmica -per això he
volgut dedicar la part central de la meva intervenció a aquest
tema, perquè em sembla important, em sembla important
perquè és la palanca- per avançar en diversificació econòmica
i per avançar en educació, que és l’altra cara de la moneda, de
la mateixa moneda, la moneda del futur, del progrés i de la
prosperitat de les nostres illes, crec, Sra. Presidenta, que
probablement som dels aliats més fiables que pot tenir en
aquest parlament.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara correspon a la Sra. Tur,
diputada en representació de la coalició Gent per Formentera,
PSIB-PSOE, Esquerra Unida de Formentera.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bon dia. En primer lloc vull donar la
benvinguda a la vicepresidenta del Consell Insular de
Formentera, al conseller Sr. Rafa Ramírez, i també al Sr.
Pastor, que veig aquí entre el públic, i a tot el públic en
general. També, diputats i diputades, bon dia. 

Sra. Armengol, avui s’obre una nova etapa a l’hora que se’n
tanca una altra, evidentment. Per part nostra el primer que vull
destacar és el nostre agraïment a vostè personalment, al seu
equip, a tot l’equip de govern, i a tots els treballadors del
Govern de les Illes Balears per la feina feta la passada
legislatura i que avui podem dir que s’acaba. Per tant, gràcies
a tots vostès per la feina i la seva implicació , crec que es
merescut dir-ho i per això li vull traslladar això en primer lloc.

Dit això, gràcies a la majoria dels vots progressistes
dipositats a les urnes el passat dia 26 de maig es ratifica i
legitima aquesta nova edició d’un pacte progressista. Per tant
podem donar continuïtat a un projecte que ha resultat donar
bons resultats, i aquesta continuïtat serà responsabilitat de
diferents actors; d’una banda, els tres socis que conformareu

el nou govern, és a dir, el Partit Socialista, MÉS per Mallorca
i Unides Podem; i per altra banda, també, és responsabilitat
d’aquells  que donarem suport d’alguna manera d’una forma
més externa, en aquest cas MÉS per Menorca i la coalició que
represent, Gent per Formentera, Socialistes de Formentera, i
també Esquerra Unida de les Illes Balears, els quals
treballarem des del Grup Mixt per fer possible que es
materialitzin els acords que duim respectivament en programa
i que hem pactat amb vostès, però també en general tots els
acords que hi ha dins aquest pacte de Bellver; en el nostre cas,
des del respecte a l’acord d’investidura, al qual ens hem
compromès, però també amb la deguda independència pel que
fa a la iniciativa política i amb el rigor necessari pel que fa a
l’acció de control. Tot això ho farem amb esperit constructiu
per fer possibles els projectes que millorin la qualitat de vida
dels ciutadans de les nostres illes i, en particular, els del poble
de Formentera.

Així mateix m’adreç als grups de l’oposició, que també
assumeixen una gran responsabilitat a l’hora de vetllar per
l’interès general de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca,
i als quals també deman des d’aquí una feina activa que vagi
més enllà del control al Govern en resposta a les necessitats
més elementals de la nostra ciutadania i el respecte a les
nostres característiques identitàries, a la nostra cultura, a la
nostra llengua pròpia, generadora activa de salut, al contrari
del que pensen alguns i, en general, al nostre patrimoni
material i immaterial.

Tots quants som tenim una gran responsabilitat i està clar
que no podem perdre ni un minut a partir d’avui mateix per
començar a fer feina. Per això, Sra. Armengol, ara sí que
m’adreç a vostè directament per exposar quines són les
prioritats del poble de Formentera, a les quals es deu aquesta
diputada, i a les quals també es deu i es deurà el Govern que
resulti d’aquest nou pacte.

D’una banda volem que aquesta legislatura sigui la
legislatura de l’impuls a l’oferta d’educació pública a la nostra
illa; no podem, no volem i no permetrem seguir quedant a la
cua en l’oferta de formació; aquesta situació no és justa per al
nostre poble i és contrària als principis d’equilibri territorial
i igualtat socials que emanen de l’Estatut d’Autonomia.
Vetllarem perquè s’iniciïn d’immediat les obres del CEIP i
l’escoleta infantil de Sant Ferran, perquè es compleixin els
acords del pacte per l’educació infantil en edat 0-3. Volem
que concretin quan ampliaran les dependències de l’IES Marc
Ferrer per fer possible l’ampliació de la seva oferta formativa.
Volem que els estudis professionals de música i dansa es
puguin cursar al Conservatori de Formentera amb els recursos
materials i humans adequats i que li són propis. Volem que
compleixin el seu compromís per ampliar de forma
substancial l’oferta de formació professional, i que impulsin
un sistema de beques que tengui present la triple insularitat
que pateixen els estudiants de Formentera. Així mateix no
podem permetre que Formentera sigui l’única illa que no
compti amb l’oferta de batxillerat artístic presencial en
l’àmbit dels estudis de secundària. 
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I ja per acabar aquest bloc d’educació pensam que en
matèria educativa queda un darrer tema per assenyalar, i no per
això menys important. Vostè va parlar ahir de l’impuls a la
primera llei educativa de les Illes Balears; aquest és també un
dels acords del nostre pacte, i l’encoratjam perquè aquesta
sigui la primera de les iniciatives legislatives que el Govern
traslladi a aquest parlament, perquè la puguem debatre a
consciència, amb la tranquil·litat deguda, amb respecte a allò
que ens hem compromès a fer en l’àmbit del Pacte per
l’educació, amb el temps necessari i amb el consens màxim
entre els grups, un objectiu clar, per tant, de fer d’aquesta llei
la més destacada de la legislatura.

A continuació, Sra. Armengol, li parlaré de transport
públic. Vostè en la seva intervenció d’ahir va fer una ampla
referència... i  importància a les polítiques de mobilitat
sostenible que nosaltres també subscrivim. Amb el nostre vot
favorable contribuirem a fer possible  totes les accions que
contribueixin a millorar el transport públic d’aquestes illes.
Ara bé, també li he de dir, Sra. Armengol, que tenc la sensació
que vostè va passar de puntetes per la qüestió del transport
marítim, que sé que no és fàcil i per això tal vegada costa de
concretar. El poble de Formentera no està per gestos, perquè
duim esperant aquests gestos des de l’any 2010, quan es va
aprovar la Llei de transport marítim, i ara és el moment de fer
una acció decidida per aprovar aquest famós decret que ha de
regular el transport marítim entre illes i que afecta d’una
manera tan substancial l’illa de Formentera. Els usuaris
d’aquesta línia depenem absolutament d’aquest transport, i
vostè ho sap, i volem que d’una vegada per totes el govern que
resulti a partir d’avui i després de la votació que es durà a
darrera hora entengui que per als ciutadans de Formentera el
nostre transport públic és el transport marítim, i és el més
elemental i del qual no podem prescindir de cap de les
maneres.

Per altra banda en aquest parlament fa pocs mesos vàrem
aprovar una llei pionera a l’Estat espanyol, de la qual crec que
vostè també pot estar molt orgullosa; és una llei que habilita
el Consell Insular de Formentera a establir limitacions perquè
en els mesos d’estiu hi hagi un control sobre l’entrada de
vehicles. Aquesta llei també, però, estableix que hi haurà la
creació d’un fons econòmic perquè es puguin desenvolupar
altres mesures complementàries que van més enllà de la
limitació estricta de l’entrada de vehicles, i per tant esperem
que el seu govern es comprometi que a cada pressupost anual
hi hagi una dotació adequada per complementar aquest fons i
perquè aquest fons realment serveixi de motor de
transformació, i perquè Formentera pugui ser un veritable
exemple de transformació del transport públic.

Ara parlaré de salut. En matèria de salut vostè  tendrà el
nostre vot favorable a la seva investidura, Sra. Armengol, però
també volem dir que serà un nou vot de confiança, perquè
aquesta vegada sí des de l’Ibsalut s’incrementin les dietes que
perceben els malalts i acompanyants que es desplacen fora de
la seva illa de residència. No pot ser que es perpetuï aquest
model de doble penalització que pateixen els residents de
Formentera, perquè hi ha una primera penalització pel fet de
traslladar-se a rebre tractament mèdic fora de la nostra illa,

però després hi ha una segona penalització que és el fet
d’haver de fer front a unes dietes, o a unes despeses, millor
dit, que no es poden veure compensades de manera justa i
adequada amb les dietes que després abona l’Ibsalut. Per tant
aquí els  deman que s’ho prenguin molt seriosament i que
realment facin una dotació pressupostària que permeti
compensar aquestes despeses, que són una càrrega greu per a
les famílies que surten fora de l’illa per rebre tractament.

Pel que fa a les polítiques d’habitatge em permetrà que me
mostri un poc escèptica, Sra. Armengol. La legislatura passada
vàrem impulsar un nombre important de propostes adreçades
a millorar l’accés a l’habitatge a Formentera, però
malauradament el seu govern no va estar a l’alçada en la
resposta. Desitjam que aquesta vegada sí facin un canvi de
rumb. La fórmula per garantir un habitatge digne no pot
recolzar-se només sobre la fórmula tantes vegades per vostès
repetida de construir habitatge social; saben perfectament que
aquesta fórmula no s’ajusta per igual a totes les Illes, i a més
tendrà més impacte mediàtic que real, o aquest és el nostre
punt de vista. Per favor, apliquin-se en les mesures
transversals i, sobretot, hi treballin des de tots els àmbits
possibles, pensant en els col·lectius més vulnerables i sempre
de la mà dels consells insulars.

Hi ha molts altres punts en els quals treballarem, però vull
posar l’accent en el medi ambient, perquè és un distintiu de la
feina que hem fet com a grup parlamentari els darrers quatre
anys i ho seguirà essent el temps que siguem aquí. La
legislatura que tot just es tanca ha estat caracteritzada per
haver-se aprovat mesures molt valentes de protecció del medi
ambient; aquí també els don l’enhorabona a tots i d’una manera
especial al conseller Vicenç Vidal. Prohibició de party boats
en espais marins protegits; Decret de protecció de la
posidònia; noves reserves marines; nous parcs naturals;
ampliació del Parc Nacional de Cabrera; recuperació de
dotació econòmica, de personal i de recursos materials als
espais naturals protegits; ampliació sense precedents dels
mitjans de vigilància del fondeig; aprovació del projecte de
llei per prohibir les prospeccions petrolieres a la mar balear;
Llei de residus, Llei de canvi climàtic i un llarg etcètera. Sra.
Armengol, he fet aquest resum expressament perquè a la seva
intervenció d’ahir vaig trobar a faltar que aprofundís un poc
més en aquests temes tan importants. Podem comptar amb el
fet que el seu govern seguirà treballant en la mateixa línia? Es
comprometen a fer possible la regulació del fondeig a
l’Estany des Peix? Crearan noves places de tècnics i vigilants
perquè el Parc Natural de Ses Salines es pugui gestionar com
pertoca? Quin pla d’acció té per fer front a la remodelació
integral de les xarxes de depuració, dessalació i tractament
d’aigües? Es compromet a desenvolupar plenament el Decret
de protecció de la posidònia? Recordarà al Sr. Sánchez que és
el moment que el Congrés tramiti la llei que ha de prohibir les
prospeccions i d’aprovar la creació del primer parc nacional
marítim del Canal de Mallorca? Es compromet també que el
seu govern desenvolupi plenament el Decret de protecció de
la posidònia?

A partir d’aquí, com he dit inicialment, avui s’inicia un nou
cicle; ens trobam davant d’una fita històrica perquè avui, per
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primera vegada, assistirem a la conformació d’un segon pacte
de progrés consecutiu. Em complau i m’honora pensar que la
coalició que represent i que el conjunt de vots progressistes
de Formentera hi contribuiran d’una forma important. Li
demanarem que tant des del govern que vostè liderarà com des
dels grups parlamentaris treballin amb humilitat, amb voluntat
de diàleg, amb respecte als acords amb els quals ens hem
compromès, i també amb la deferència deguda cap als grups
més petits, i que avui serem decisius per fer possible la seva
investidura. Li deman que perseveri en la negociació del REIB,
perquè totes les illes puguin veure satisfetes les seves
necessitats en funció  de les seves característiques. Treballi
per aquesta reforma de la Llei dels consells que, com vostè ja
va anunciar, tendrà en compte les característiques de
Formentera.

Ja acab. Contribueixi a través del seu partit perquè
Formentera pugui comptar el més aviat possible amb una
senadora o un senador propi. I, en definitiva, Sra. Armengol,
no deixi de treballar de prop i a bon ritme pel poble de
Formentera en compliment dels nostres acords, i arribarem a
bon port quan arribi el final de la legislatura.

Finalment li desitj sort, bona feina i la fermesa deguda per
portar endavant el projecte que haurà d’encetar els propers
quatre anys. Gràcies per la seva atenció i molta sort.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Correspon ara el torn del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Molt bon dia, senyores i senyors
diputats. Em permetran que el primer que faci sigui agrair
poder representar el meu grup en aquesta sessió d’investidura
per anunciar el vot favorable a la candidata a la Presidència del
Govern Francina Armengol. És un honor i un orgull compartir
aquest moment històric per al Partit Socialista de les Illes
Balears, i és que na Francina Armengol ha fet història; en va
fer el 2015 quan va trencar el sostre de vidre convertint-se en
la primera dona presidenta del Govern de les Illes Balears,
amb la importància que això té per a les nines, per a les dones
i per a la societat en general; i en farà si aconsegueix avui el
suport majoritari d’aquesta cambra, trencant un altre sostre
com és el d’una única legislatura, tenint l’oportunitat de
governar durant vuit anys consecutius i consolidar totes les
polítiques de canvi iniciades el 2015, una fita inèdita fins al
dia d’avui.

Segons estableix el nostre Estatut d’Autonomia, la
presidenta ha de ser escollida d’entre els membres del
Parlament, prèvia consulta amb els portaveus designat amb
representació parlamentària, només el Grup Socialista ha
presentat candidatura a la presidència del Govern, i ho fa des
de l’aval de les urnes les quals ens varen enviar un missatge
clar el passat 26 de maig: liderar les polítiques i el futur de la

comunitat autònoma. 116.496 ciutadans i ciutadanes han
dipositat la seva confiança i expectatives en el Partit
Socialista, gràcies al seu suport som la primera força política,
un partit arrelat a les quatre illes, amb un suport socials que
volem eixamplar. Les urnes ens legitimen per liderar amb
humilitat, generositat i determinació els propers anys.

El Partit Socialista va sortir reforçat dels passats comicis,
som de nou diputats i diputades, companys i companyes que
afrontam amb responsabilitat, il·lusió i compromís amb la
justícia social i les persones més vulnerables aquesta nova
legislatura. Així, amb el suport de la ciutadania i des de la
capacitat d’entesa amb les diferents forces polítiques
d’esquerres, hem traçat el projecte de govern al qual animam
als diferents grups a sumar-s’hi, per tal de fer d’aquestes illes
unes illes més pròsperes i justes.

Del resultat electoral ha quedat un parlament molt plural
on som representats vuit grups polítics, és el reflex de la
diversitat de la nostra societat; amb alguns tenim més afinitats,
d’aquí que pactem programa de govern o d’investidura; amb
altres tenim visions més diferents, amb altres contraposades,
però sempre és possible arribar a qualque punt en comú, n’hi
ha que són a les nostres antípodes ideològiques i representen
tot allò que volem combatre.

Queda palès i reflectit, més enllà de percepcions
distorsionades d’algun grup que, malgrat ser emergents, ja
tenen crisis d’identitat profundes, després de tots els viratges
que han fet, que hi ha dos grans blocs polítics, dues maneres
d’entendre la societat, la política, l’economia, els serveis
públics, la convivència, la cultura o la llengua. El Grup
Socialista té una extensa experiència de pactes, quan al
conjunt del territori s’han configurat parlaments de pluralisme
moderat o polaritzat, a Balears duem dues dècades, per ser
exactes, d’avantatge en la gestió d’aquesta pluralitat a través de
l’acord.

Podem afirmar que el panorama estatal s’ha balearitzat o
el que és el mateix, que la pluralitat ens ha donat el mandat de
la negociació, els pactes, els consensos, tal i com es produïa
des de fa temps a altres indrets d’Europa.

Na Francina Armengol va obrir un temps nou per a les Illes
Balears i ha treballat amb honestedat, generositat i solvència,
es tracta ara de continuar aquest projecte. La candidata a la
investidura és una dona compromesa, valenta, propera,
empàtica amb la gent i els seus problemes, és una bona
negociadora, capaç d’arribar a consensos i de liderar el seu
equip, ha demostrat que es creix sempre en les dificultats.
Molt llunyana queda l’època del despotisme, del rodet i de la
utilització de la crisi com a coartada per retallar els serveis
públics de l’estat del benestar, drets i llibertats, del projecte
neoliberalitzador de la dreta; s’ha acabat l’època de la
crispació social i de les protestes de les onades verdes, blaves,
blanques i negres. Malauradament, encara a dia d’avui llegim
portades als diaris que ens retrotreuen a una època infame de
corrupció política que ens avergonyeixen com a societat.
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Els socialistes reivindicam una altra manera de governar,
des de la justícia social, la igualtat, la llibertat, posant les
persones primer i l’economia al servei de la vida, no a
l’inrevés. Les formes també són importants, fonamentals diria,
a pesar de les estratègies de crispació de la dreta les quals
pretenen anestesiar i deixar en xoc la ciutadania, la gent ja està
farta de renou, la societat vol diàleg, consens, que siguem
capaços de posar fil a l’agulla per solucionar els grans temes,
que siguem constructius, i això ho han tengut molt en compte
a l’hora de dipositar el seu vot. A dia d’avui, allò  que és
veritablement revolucionari és, precisament, la moderació.

La candidata té en el seu històric lideratge, saber fer i
compromís amb les Illes Balears, ha fet una bona gestió dels
doblers públics i hem tengut resultats històrics en turisme,
ocupació, salaris i millora de la qualitat de la feina.

(Alguns aplaudiments)

Tot això, malgrat la reforma laboral que ha precaritzat les
relacions laborals i ha empobrit els treballadors i
treballadores pretenent competir des de la devaluació salarial.
Na Francina ha demostrat que és possible enfortir i dignificar
els serveis públics i això no és greix, com ha qualificat avui
mateix el portaveu del Partit Popular, sinó serveis essencials
per garantir les condicions de vida dignes de les persones. La
Sra. Armengol ha de ser investida presidenta perquè la seva
valentia i capacitat dóna resultats, la record perfectament, i
llavors era una rara avis parlant obertament als fòrums
econòmics de la necessitat de pujades salarials dels
treballadors i treballadores de l’hostaleria; a dia d’avui aquesta
comunitat té un conveni d’hostaleria que és un referent per a
la resta d’Espanya. L’hem vista defensar davant del president
del Govern el reconeixement de les malalties professionals de
les cambreres de pis, reconeixement que ha arribat de la mà de
Pedro Sánchez, amb la inclusió d’una part molt important de
les malalties musculoesquelètiques. I des d’aquesta tribuna
vull destacar que, gràcies a la violència del Govern, les kellys
han tengut una sentència històrica que evitarà abusos en les
seves càrregues de feina.

Francina Armengol ha estat ferma en la defensa de la
sanitat pública i universal en tornar la targeta sanitària a les
persones més vulnerables, acabant amb l’apartheid sanitari
imposat pel Partit Popular i per garantir un dret humà bàsic,
com és el dret a la salut, acabant amb copagaments
farmacèutics a pensionistes. Una dona que concep el
feminisme com a un motor del canvi social i que l’ha exercit
en la composició del Govern, en les polítiques i  en el
pressuposts i en el compromís pressupostari; una dona que
somnia i que mai no es cansa de somniar i que ens contagia a
tothom, amb una societat més tolerant, més solidària, més
diversa i que respecti sempre els drets humans.

Estic convençuda que davant els  reptes ambientals que
tenim i de millora del nostre sistema de finançament i la part
fiscal del règim especial de les Illes Balears, la Sra. Armengol
els defensarà amb força i valentia, com ho ha fet sempre. Els
acords pel canvi varen ser una brúixola que ha marcat el camí
d’aquests anys, amb un alt grau d’acompliment dels

compromisos adquirits i, per tant, d’acompliment de la paraula
donada la qual cosa en política és fonamental: que els
ciutadans i ciutadanes puguin fer el fast chek d’allò que has dit
i d’allò que realment has fet.

La investidura que avui es produeix parteix d’un acord amb
MÉS per Menorca i Gent per Formentera i d’un nou full de
ruta com són els acords de Bellver, amb MÉS Mallorca i
Unides Podem, un programa de govern actualitzat que recull,
des de l’experiència i la distància necessària, les noves
polítiques per anar una passa més enllà i aprofundir en la feina
feta, com també per consolidar el nostre projecte social. Un
full de ruta compartit el qual plasma tota la feina que hem
desenvolupat des del Partit Socialista aquests mesos, primer
amb la nostra conferència política, participada amb la societat
civil, i amb el programa electoral, reflectit en un 95% als
acords de Bellver. Un programa de govern al qual poden
accedir els diputats i diputades, qualsevol ciutadà i ciutadana
pot accedir a aquest programa, és transparent, públic i notori,
sense clàusules que ometin informació a la ciutadania, perquè
si el teu pacte és inconfessable és que directament es tracta
d’un frau.

(Alguns aplaudiments)

Avui atorgam la confiança a Francina Armengol i ho fem
perquè és la candidata idònia, no només per a aquest grup, sinó
també per als ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes que
ho confirmaren el 26 de maig i volen que lideri un nou temps
de progrés. Donam llum verda a un programa de govern per
millorar la vida de les persones que les situen en el centre de
l’acció política i que mira de cara, sense autocomplaença, els
principals problemes dels ciutadans i de les ciutadanes,
convertint-se en prioritats de legislatura.

Les directrius que ens exposaren ahir prioritzen les
principals accions polítiques a desenvolupar els propers anys,
un projecte de continuïtat i consolidació que ha de permetre
créixer i compartir millor la riquesa generada, amb feina de
més qualitat i millors salaris , més progrés social amb més
drets i reforçament dels serveis públics essencials. La crisi
econòmica dels darrers anys va arrossegar moltes coses i
vivim una veritable crisi de desigualtat on els rics són cada
vegada més rics i els pobres cada vegada són més pobres; es
va trencar el contracte social i reconstruir-ne un de nou és
possible amb una aliança global de les forces
socialdemòcrates i de progrés.

Afortunadament, no només a Balears bufen temps de canvi,
sinó també a la resta del país i a tota Europa. I és que és una
disfunció total que els fills  o filles heretin la pobresa dels
seus pares, que néixer a una família de recursos més limitats
et pugui condicionar acadèmicament la teva salut o les teves
oportunitats, són les polítiques socialistes les úniques capaces
de trencar el determinisme social, garantir la igualtat
d’oportunitats que el mercat per se mai no dóna si no existeix
un estat del benestar fort, redistribuïdor i garant dels drets de
ciutadania, protector de les persones més vulnerables.
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La candidata ha exposat els eixos estratègics del seu
programa de govern i ho ha fet de manera rigorosa i detallada,
la veritat és que no esperàvem gaire treva de les forces
conservadores i reaccionàries d’aquesta cambra, que avui han
tornat reiterar el seu programa electoral, per cert, rebutjat pels
ciutadans i les ciutadanes, lluny de fer l’autocrítica necessària
fan seva la màxima de Jean Paul Sartre “L’infern són els
altres”.

Entrant a desgranar els objectius, l’objectiu polític número
1 és la modernització de la nostra economia i compartim que
aquesta ha d’anar per la via de retenir el talent, per la
innovació, la recerca, la investigació científica, impuls i
prestigi de la formació professional, i això és una demanda
compartida per sindicats i patronal. La modernització de les
zones turístiques madures, el desenvolupament del Pla
d’indústria, en definitiva, una aposta per allò que ens ha de
donar valor afegit i que ens ha de permetre créixer des de
fonaments diferents.

Una economia sostenible que pivoti envers la preservació
del medi ambient, fent les reflexions assossegades i
necessàries que calguin respecte del model, però que també
girin al voltant de la sostenibilitat social i laboral per garantir,
repartir millor la riquesa i millorar els sous i condicions
laborals dels treballadors i treballadores, una sostenibilitat
entesa des de diferents vectors.

Compartim amb vostè la convocatòria del pacte per
l’ocupació i competitivitat que s’ha de convocar el mes aviat
possible per començar a parlar ja d’aquestes qüestions tan
fonamentals.

El segon eix del programa de govern té a veure amb la
modernització de les institucions, que aquestes facin els
tràmits més fàcils a la ciutadania, a empreses i a entitats. Ha
plantejat una futura llei de consells que permeti acotar millor
la col·laboració institucional i ha definit la necessitat
d’aprovar durant aquest mandat un nou finançament autonòmic
i la part fiscal del règim especial, com a condicions
necessàries per fer que les empreses siguin més competitives
i els serveis públics es trobin millor dotats  i  tenguin més
excel·lència, i és que sense els recursos no es poden donar els
serveis que els nostres ciutadans i ciutadanes es mereixen.

El tercer eix de govern són un bons serveis públics i de
qualitat i és que un estat del benestar es mesura pels seus
serveis públics, pels seus estàndards de qualitat i la seva
oferta, per això compartim la seva aposta per l’educació: més
infraestructures educatives les quals veurem en marxa aquesta
legislatura, perquè les coses requereixen planificació, i el
compromís per a l’extensió de la gratuïtat a l’etapa 0-3 anys,
una etapa que té un fort component de compensació de les
desigualtats socials a més d’afavorir el desenvolupament
cognitiu, afectiu i emocional dels nins i nines. Amb l’objectiu
de cobrir el 0-3, també volem abastar fins als 18 anys les
primeres matrícules universitàries i  incentivar l’accés a
l’educació superior amb el retorn social i  econòmic que
aquesta aposta té.

En matèria de salut, l’estratègia de la cronicitat permetrà
ampliar i millorar la xarxa d’atenció en centres de referència,
com seran el nou Son Dureta, Verge del Toro, Can Misses o
el futur de Felanitx. L’increment de la cartera de serveis, com
l’atenció bucodental o la gratuïtat de les vacunes
recomanables, permetrà garantir la igualtat d’oportunitats
entre la població que té més dificultat.

Celebram, per una altra banda, que es pugui fer la revisió
de concerts, com ja s’ha fet aquesta legislatura, per fomentar
l’autonomia de la xarxa pública; reforçar l’atenció de les
persones dependents suposa un compromís de posada en
funcionament de noves residències, així com centres de dia i
programa per tenir cura dels cuidadors o, millor dit,
cuidadores, perquè més del 90% són dones, dones que,
gràcies al Govern d’Espanya, de Pedro Sánchez, han pogut
recuperar la cotització a la Seguretat Social que el Govern de
Mariano Rajoy els va llevar.

(Alguns aplaudiments)

L’atenció domiciliària, que ha tengut molt bona acollida
durant aquests anys, també és una via a tenir en compte i
complementar durant els propers anys, que hi ha gent major
que té cert grau d’autonomia i que s’estima més quedar a ca
seva i ser atès amb unes bones prestacions i serveis.

Els objectius de desenvolupament sostenible, de pobresa
infantil zero, avui també s’ha comentat, el 2023, ens
interpel·la èticament com a societat i hem de posar tots els
instruments en marxa per fer-ho possible. Ara, hem de tenir
present que la pobresa dels nins i nines és la precarietat
laboral o pobresa dels seus pares, per això totes les iniciatives
de polítiques actives d’ocupació o com la renda social
garantida van en la direcció adequada.

Les polítiques de mobilitat són imprescindibles, s’ha fet
molta feina, tenim bases posades i el nou contracte ha de
permetre més rutes i freqüències per poder competir amb el
transport privat, perquè si volem que la gent agafi el transport
públic necessitam que sigui àgil, econòmic, còmode i per aquí
sembla que van les coses, que la integració tarifària permetrà
cohesionar tota la xarxa; connectar Palma amb els  punts
neuràlgics, com el Parc Bit, Son Espases, l’aeroport, és
fonamental, així com l’augment de la xarxa ferroviària a
Mallorca o la connexió aèria de Menorca amb Barcelona amb
preus màxims fixats o estudiar connexions de la resta d’illes,
així com garantir que el descompte de resident beneficiï
realment al resident o que l’Estat bonifiqui el 75% del
transport marítim entre illes.

Un altre dels objectius del seu programa de govern és
l’habitatge, per convertir l’accés a l’habitatge en un dret de
ciutadania i en el cinquè pilar de l’estat del benestar. Vostè ha
expressat molt bé que l’accés a l’habitatge no és un problema
de ciutadans amb risc d’exclusió  social, sinó que és un
problema generalitzat dels ciutadans i de les ciutadanes, i això
ens ha de fer reflexionar, no només sobre les bombolles
especulatives del mercat immobiliari i de lloguer o de l’efecte
de la turistificació de les ciutats, sinó també de l’enfonsament
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econòmic de les classes mitjanes i populars durant la crisi
econòmica la qual és fonamental remuntar.

Celebram que sigui de prioritat màxima el Decret de
mesures extraordinàries per posar a disposició habitatge
social a preu de lloguer, la compra pública d’habitatge allà on
sigui complicat l’accés al mateix per manca de sòl urbà
urbanitzable que es prioritzin els col·lectius vulnerables amb
tot l’acompanyament tècnic i jurídic en els casos de
desnonaments, l’impuls de cooperatives amb cessió d’ús,
mesures fiscals o la posada en marxa de l’Oficina d’Habitatge
per detectar i captar habitatge buit, així com l’Observatori de
Preus el qual permetrà recaptar dades i proposar mecanismes
per controlar els preus.

Hi ha experiències de diferents ciutats del món que poden
ser interessants per poder ajustar aquests preus a la capacitat
de renda de la població i garantir l’accés a l’habitatge, per una
banda, i evitar la gentrificació i expulsió dels veïnats de
determinades zones per impossibilitat de pagar els preus de
lloguer. I dir que des del Partit Socialista no acceptarem cap
lliçó ni una d’aquells que en el pitjor moment de la crisi el que
varen fer va ser vendre sòl públic i eliminar els ajuts, com els
que tenien els joves de renda d’emancipació, per poder fer
front a l’accés a l’habitatge...

(Alguns aplaudiments)

El projecte de futur és un projecte feminista, que té
present a la meitat de la població i que vol corregir les
desigualtats estructurals en l’accés al mercat de treball, la
precarietat laboral femenina, les dificultats de conciliació o
la manifestació de la desigualtat més extrema, com és la
violència de gènere, la violència masclista, que és la violència
estructural que pateixen les dones pel fet de ser dones i que
representen un acte de dominació patriarcal dels homes cap a
les dones. Aquí, senyora candidata, compartim que no podem
donar ni una passa enrera en els drets de les dones, ni en la
conceptualització, ni en les polítiques que es facin des del seu
govern, com ho ha demostrat aquests anys amb el pacte social
contra les violències masclistes i amb una aportació
extraordinària per part del Govern d’Espanya per als propers
anys.

Aplaudim l’aposta per la conciliació, pel control horari,
per les hores extra, per a la racionalització horària, així com
l’obertura dels centres escolars després de classe per garantir
la conciliació de les famílies, a la vegada que els nins i les
nines estan en entorns segurs. Això sí que és política de
família.

A un dia de la celebració de l’orgull LGTBI, cal continuar
treballant per eliminar l’LGTBI fòbia de les aules i de tota la
societat, garantir els drets de lesbianes, gais , bisexuals,
transexuals i intersexuals i continuar desenvolupant la llei que
vàrem aprovar la passada legislatura. 

Les nostres illes han de ser terra d’acollida davant del
drama de la Mediterrània i la crisi dels refugiats. Per això
valoram les seves paraules de defensa dels Drets Humans. 

Un poble culte és un poble amb futur i cal estar devora dels
nostres creadors culturals i invertir en el suport a la promoció
i apropar la cultura en general a la ciutadania. 

Va enumerar un seguit de projectes culturals d’interès, el
Centre de Fotografia Antoni Catany, el projecte de Sindicat de
Felanitx, la seu de l’Orquestra Simfònica a Palma, la Caixa de
Música a Eivissa, el Centre de Recerca de Menorca Talaiòtica
o el Museu de Formentera, que són projectes que reforçaran
la cultura. L’Institut d’Indústries Culturals ha de servir també
com un instrument dinamitzador dels nostres productes i per
donar més dinamisme al sector. 

Per últim ha fet referència a la lluita contra el canvi
climàtic, una tasca que no podem deixar per a demà, perquè
sinó serà massa tard. Hem sobrepassat tots els límits, encès
totes les alarmes. Des de 2008 estam per sobre de la capacitat
de regeneració del planeta. Hi ha una imminència planetària
que és la catàstrofe ecològica, l’esgotament dels recursos,
l’augment de la temperatura, les pandèmies, el creixement de
la demanda d’aliments, un major risc nuclear, conflictes per
acaparar aigua, menjar, entre molts altres conflictes socials.

Davant d’aquest escenari tenim dues opcions: topar-nos-hi
de cara o canviar, aquest és el quid de la qüestió. Tenim feina
avançada com són les dues lleis capdavanteres i valentes, amb
l’objectiu de fer de les nostres illes el 2050 unes illes lliures
de combustible fòssil, reduir en una dècada un 40%
d’emissions contaminants, evitar els plàstics d’un sol ús i
aconseguir reciclar millor i aprofitar millor l’aigua, amb tota
la inversió necessària que ha fet esment d’infraestructures
hidràuliques, a través del règim especial, com de les que ja es
financen directament a través de l’impost de turisme
sostenible. Cal desterrar l’amenaça de les prospeccions
petrolieres a la Mediterrània, i estic convençuda que vostè
defensarà amb fermesa la protecció de la nostra mar
d’aquestes activitats extractives. 

Aquesta legislatura s’han protegit zones i ampliat parcs
naturals i el full de ruta exposat marca un major compromís en
la gestió d’aquests parcs, noves reserves marines, o la futura
Llei de Reserva de la Biosfera de Menorca.

Sr. President -i ja per anar acabant-, el Grup Socialista és
molt conscient dels desafiaments que té aquest Parlament, que
són els que tenen els ciutadans i les ciutadanes i que haurem
d’afrontar aquest període. La candidata a la Presidència s’ha
detingut clarament en els eixos fonamentals, un programa de
govern reformista, ambiciós, sòlid i solvent, que conjuga
creixement i benestar, que aposta per nous drets de la
ciutadania i planteja la mobilitat o l’accés a l’habitatge com les
qüestions més essencials de la legislatura.

Tenim una oportunitat històrica de governar vuit anys
consecutius i hem d’anar una passa més enllà i consolidar les
polítiques de progrés, unes polítiques que hem compromès en
el nostre programa electoral i que hem reafirmat en els acords
signats amb les diferents formacions polítiques d’esquerra.
Ho va dir ahir la Sra. Armengol i jo ho repetiré, l’estabilitat no
es troba en la majoria absoluta, es troba en la complicitat
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absoluta, en el consens més ampli, s’aconsegueix pactant amb
la societat. 

Jo apel a aquesta complicitat absoluta, perquè puguem fer
front als problemes més importants que tenim com a societat,
una complicitat que no només hem de tenir els diferents grups
polítics, sinó amb tota la societat civil que ens està
interpel·lant. Ho fan els joves que tenyeixen d’esperança els
divendres pel seu futur, comprometent-se com no ho havia fet
mai cap altra generació, en la lluita contra el canvi climàtic.

Ens interpel·len els treballadors i les treballadores
d’aquesta terra per tenir més oportunitats, els autònoms, els
petits i mitjans empresaris, els creadors audiovisuals, ens
interpel·len els pensionistes, les persones en atur, els
col·lectius més vulnerables, els nins i les nines. Ens
interpel·len les dones que varen sortir als carrers massivament
el 8 de març a reivindicar els seus drets i que votaren per
continuar avançant, progressant, creixent en drets i llibertats,
llibertats com la sexual, que avui està millor garantida després
de la sentència del Suprem i que sense cap mena de dubte ens
canviarà la vida.

Els socialistes serem lleials als compromisos adquirits,
aportarem experiència, il·lusió i energies renovades. Tenim
140 anys d’història a la nostra esquena i hem superat mil i una,
amb una gran capacitat de renovació i de sortir endavant. El
Partit Socialista és dels seus militants, dels seus votants, però
també és patrimoni del conjunt de tots els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears. Votarem afirmativament a la
nostra candidata Francina Armengol, perquè sincerament és el
millor que li pot passar a aquesta terra, que sigui presidenta
quatre anys més per poder consolidar el projecte de canvi i
transformació social engegat el 2015.

Jo deman el suport a la investidura a la majoria de grups
polítics d’aquesta cambra, deman que se sumin al projecte de
futur reformista i de progrés exposat ahir i que ho facin
pensant en els ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. 

Un cop realitzada la primera intervenció de tots els grups
parlamentaris, interrompem la sessió ara i la reprendrem a les
16.00 hores.

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda. Recomençam la sessió i, com vostès saben,
recomençam la sessió amb la contestació de la candidata a
presidenta del Govern de les Illes Balears a les intervencions
que han fet els diferents grups parlamentaris.

Sra. Presidenta... en funcions.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltíssimes gràcies, Sr. President, senyors diputats,
senyores diputades. Voldria que aquestes primeres paraules de
la rèplica que vull donar a tots els grups parlamentaris fossin
d’agraïment profund a totes i cada una de les intervencions, jo
sempre he cregut que debatre enforteix la nostra democràcia,
que contraposar idees enforteix la nostra democràcia i, com
explicava ahir, crec que aquesta ha de tornar a ser una
legislatura de consensos i de diàleg, consensos amplis per
poder fer possible allò que demanen els ciutadans i les
ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma, que és seguir
avançant, que és seguir progressant, que és seguir garantint una
major i millor economia, que és seguir garantint més drets
bàsics a la nostra ciutadania, que és seguir garantint més
inversió pública; en definitiva, seguir garantint una vida en
condicions d’igualtat per a tots i per a totes. Vull agrair, per
tant, les aportacions fetes, i després m’aturaré a algunes
respostes concretes que s’han donat des de les bancades de la
dreta i que voldria contraposar amb les qüestions que nosaltres
plantejam des de la meva candidatura a la investidura del
Govern de les Illes Balears.

Em permetran que continuï dient que avui som a un debat
d’investidura per fer una qüestió que ha estat comentada per
alguns dels portaveus que han tengut la intervenció avui matí,
és la meva candidatura a la Presidència del Govern de les Illes
Balears una qüestió històrica, perquè per primera vegada, com
bé es repetia, des de fa vint anys tendrem l’oportunitat de
repetir una presidència del Govern i, a més, repetir-la des de
les forces progressistes d’aquesta comunitat autònoma. Per
tant, tenim l’oportunitat històrica, també la responsabilitat
històrica, i els he de confessar que la il·lusió personal i
l’orgull i la gratitud immensa als ciutadans i les ciutadanes que
ho han fet possible, deia que tenim l’oportunitat històrica de
consolidar les polítiques de canvi que començàrem l’any
2015. Per tant, permeti’m que l’agraïment més profund al faci
en el principi a tots els consellers i les conselleres que durant
aquesta legislatura m’han acompanyat en la tasca del Govern,
a tots els membres que han participat en el Govern de les Illes
Balears en aquesta legislatura de canvis, que ha estat intensa
però que també ha estat de moltes millores per als ciutadans
d’aquestes illes; a tots els diputats i les diputades que ens
acompanyaren la passada legislatura i que donaren suport al
Govern i que dinamitzaren també el Parlament de les Illes
Balears.

I d’una forma especial, evidentment, al Grup Socialista,
que sempre l’he tengut molt present i molt a la vora. I d’una
forma especialíssima a tots els treballadors públics de la
nostra comunitat autònoma, especialment als educadors,
especialment als professionals sanitaris, especials als
treballadors i les treballadores de l’Administració general de
la comunitat autònoma, i extensiu als quatre consells insulars,
perquè ha estat una legislatura que hem treballat des de
l’acord, des del diàleg i des del consens. I extensiu també a
tota la societat civil de les Illes Balears, perquè ha estat una
legislatura de pactes, una legislatura de diàleg, una legislatura
en què hem tirat endavant moltíssimes polítiques, que ha estat
gràcies a tantíssima gent que els ha donat suport que les hem

 



62 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 2 / 27 de juny de 2019 

pogut fer possibles. Per tant, un agraïment molt sentit a tots
aquells que han treballat i s’han deixat la pell durant quatre
anys per fer possible canvis en aquesta comunitat autònoma.

Després vengué dia 26 de maig, i els ciutadans i les
ciutadanes d’aquestes illes han revalidat amb una majoria
claríssima les polítiques que férem durant quatre anys, i han
revalidat sobretot d’una manera claríssima el projecte
electoral que hem defensat el Partit Socialista, que ha defensat
Unides Podem, que ha defensat MÉS per Mallorca, que ha
defensat MÉS per Menorca i que ha defensat Gent per
Formentera. Aquest aval és amb el qual jo em present en
aquesta cambra a demanar el vot i el suport a la investidura,
l’aval dels ciutadans i les ciutadanes que dia 26 de maig varen
fer una votació majoritària cap als partits progressistes i ens
digueren alt i clar: volem que seguiu governant, volem que
apliqueu el programa electoral, volem que seguiu amb aquesta
forma de fer política.

(Alguns aplaudiments)

I així som jo i així som nosaltres, els partits que
acompanyaran una altra vegada i que faran possible un govern
de progrés en aquestes illes, els partits que tendrem
l’oportunitat de poder consolidar les polítiques que deia que
iniciàrem amb molta il·lusió el 2015, i que avui revalidam amb
il·lusió encara més gran, encara amb més força, encara amb
més orgull, encara amb més ganes, perquè tenim, deia, el
suport ciutadà molt majoritari, perquè tenim el projecte i
perquè tenim la gent per poder-lo tirar endavant. Així som,
deia, jo, i així som nosaltres, i per això seguim treballant igual,
i hem plantejat una campanya electoral i  hem plantejat uns
programes de govern, i jo a això li don moltíssima
d’importància, hem constituït junts, hem treballat junts un
projecte de govern sòlid per a aquests quatre anys, i els acords
de Bellver estan signats pel Partit Socialista, per Unides
Podem i per MÉS per Mallorca; és un full de ruta del que
volem fer aquests quatre anys, transparent i públic perquè tots
els ciutadans i les ciutadanes coneguin perfectament el que
farem amb els seus recursos públics, i com volem complir els
somnis que tenen ells i elles; uns acords que no són tot el que
farem en aquesta legislatura, sinó que és el full de ruta del que
com a mínim ens comprometen amb els ciutadans d’aquestes
illes, que se sumen a uns acords d’investidura signats amb
MÉS per Menorca que especifiquen vint mesures concretes
que també el seu portaveu ha explicat en el seu torn
d’intervenció, i que se sumen a una coalició preelectoral amb
acords claríssims programàtics amb Gent per Formentera,
Esquerra Unida de les Illes Balears i el Partit Socialista de
Formentera, i que aquí representa perfectament la diputada
Sra. Sílvia Tur.

Què vull dir amb això? Que tornarem a governar com ho
férem, des de la transparència, des del rigor, des de
l’honestedat i des de l’aclariment a la ciutadania de cap on
anam. Nosaltres pactam públicament, no estam empegueïts de
dir el que farem, al contrari, estam orgullosos dels pactes que
hem assolit. I aquesta és una altra característica de les forces
progressistes d’aquesta comunitat autònoma, tenim
experiència de pacte, fa molts d’anys que hem governat junts

quan hem pogut; fa molts d’anys que hem sabut deixar de banda
els interessos de partit per posar per damunt els interessos
dels ciutadans d’aquestes illes. I vull fer un agraïment molt
personal als partits polítics que ho fan possible, perquè jo sé
que això no és fàcil i perquè jo sé que pactar no és fàcil mai,
però que és el millor per a la ciutadania, i vull fer un agraïment
molt especial a Unides Podem, a MÉS per Mallorca, al Partit
Socialista, a MÉS per Menorca i a Gent per Formentera, han
demostrat que a aquesta terra l’estimen infinitament i que
saben perfectament que en aquests moments no valen
interessos de partit, en aquests moments valen els interessos
dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes. Moltíssimes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Deia ahir i repetesc avui que tenim uns acords signats, que
avui s’ha repetit per part dels portaveus del pacte que seguirà
treballant per a aquestes illes a partir de la setmana que ve amb
el nou govern, que tendré l’honor immens i l’orgull immens de
presidir, des de la humilitat i des de saber que acomplirem la
paraula donada. Ahir dèiem que tenim sis grans reptes de
comunitat i avui s’han posat tots damunt la taula amb les
intervencions que han fet tant el Sr. Yllanes, com el Sr.
Ensenyat, com la Sra. Cano, com el Sr. Castells, o com la Sra.
Tur. Nosaltres tenim molt clar que aquesta és una comunitat
autònoma i ahir ho explicava, amb unes grans potencialitats,
tenim la sort immensa de viure a quatre illes, efectivament,
totes amb les seves singularitats i amb la seva diversitat i això
ens enforteix, quatre illes deia de gent magnífica, de gent
valenta, de gent compromesa amb aquesta terra, de gent que no
té por als reptes de futur, ans al contrari, els vol afrontar i els
vol afrontar junts; gent que sap que des del diàleg i del consens
surten les millors polítiques, gent que ha donat suport a
polítiques ecologistes, feministes, una societat tolerant,
respectuosa amb qui pensa diferent, una societat que estima la
diversitat que recull, una societat que és plural i que és oberta,
aquestes illes som una terra d’acollida, som una terra d’entesa
i una terra de consensos, una terra que sap créixer
econòmicament i  que vol repartir millor. Així ho hem
demostrat durant la passada legislatura i així seguirem
treballant durant aquesta legislatura que comença.

El primer gran repte que tots hem comentat i que tots hem
assolit és com fem possible que aquesta terra segueixi
creixent econòmicament i segueixi repartint millor encara la
riquesa que es crea en aquesta comunitat autònoma. I som
conscients des dels partits progressistes que aquestes illes
tenen com a motor de creixement econòmic el turisme, però
que el volem de qualitat, que el volem sostenible, que volem
sens dubte, i ho deia el Sr. Yllanes a la seva intervenció, frenar
un turisme d’excessos, que ens dóna mala imatge i que no ens
interessa com a comunitat autònoma, que volem limitar, sí, la
vinguda de molts creuers a la ciutat de Palma, perquè tenim
aquesta sensació que el turisme l’hem de viure des de la
pacificitat i des de l’entusiasme, els turistes i els residents;
que tenim una economia que no només es pot sustentar en
això, i el Sr. Castells crec que ha fet una intervenció molt
clara en aquestes qüestions, sinó que li hem d’aportar tot el
que fa referència a la innovació, a l’economia del
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coneixement, que, per tant, hem de diversificar economia, que
per això hem de seguir apostant per la indústria i començam
una legislatura.

Jo ahir ho expressava amb un pla d’indústria, vol que dir
que nosaltres som clars amb les nostres propostes,
desenvoluparem el que férem, un pla d’indústria quantificat
amb més de 100 milions d’euros, dels quals 36 van a l’illa de
Menorca, perquè precisament l’illa de Menorca té unes grans
potencialitats també per refer en tot el que fa referència a la
indústria.

I no volem quedar aquí i volem seguir apostant pel comerç
i per la petita i mitjana empresa, el Sr. Jaume Font hi feia
referència també avui durant la seva intervenció, i crec que el
Govern quan va caminar durant la passada legislatura, va ser
molt clar també amb tot el que fa referència al suport al
comerç i a la petita i mitjana empresa, i així seguirem
treballant des del nou Govern de les Illes Balears.

Igual que seguirem amb l’aposta per la ciència, per la
innovació, amb l’aposta decidida pel sector primari, amb
l’aposta per l’economia circular, amb l’aposta per tot el que
sens dubte respecta el que som, un territori fràgil i limitat,
però deia amb una gran capacitat d’innovació, amb una gran
capacitat de valentia, amb molts bons emprenedors, amb molts
bons empresaris , també molts bons treballadors i
treballadores que es deixen la pell per fer d’aquesta una terra
cada dia molt més gran.

Deia, sense dubte aquest és el primer repte que hem
assolit, és a dir, tenim una economia que creix i creix molt,
després faré algunes respostes al Partit Popular, una economia
que creix de forma sòlida i que hem aconseguit que reparteixi
millor la riquesa que es crea. Això ho hem d’acompanyar d’un
sistema administratiu que sigui àgil i sens dubte donar les
millors respostes des de l’administració. I a això també s’hi
han referit alguns dels portaveus que m’han precedit en l’ús de
la paraula.

I d’una forma especial tenim clar allò que jo explicava al
principi de la meva intervenció, és una comunitat autònoma
formada per quatre  illes, un Estatut d’Autonomia que és
claríssim, jo vaig tenir la sort de ser ponent d’aquell Estatut
d’Autonomia l’any 2007 en la seva reforma, és un Estatut
d’Autonomia clarament insularista, que respecte perfectament
l’autogovern de cada una de les illes i, per tant, les capacitats
de cada consell insular, i amb això, Sr. Castells, té la meva
paraula que aquesta serà la forma d’entendre, com ha estat per
part de l’anterior Govern, d’entendre aquesta comunitat
autònoma, i de col·laborar, sí, des del respecte a les
competències dels consells i dels ajuntaments. I ja
m’agradaria a mi que poguéssim aviat derogar la llei
anomenada Montoro, per fer possible que els ajuntaments
puguin exercir la seva autonomia; el que no és just és que hi
hagi ajuntaments que tenguin 60 i 70 milions d’euros al banc
i que no els puguin invertir en els ciutadans i ciutadanes. Estic
convençuda que les noves majories a nivell del Congrés dels
Diputats podran fer la derogació d’aquesta llei absolutament
injusta per als ciutadans d’aquestes illes.

(Alguns aplaudiments)

Igual que farem com hem fet durant tota la legislatura, i
m’escoltin bé, governi qui governi a Madrid, farem sempre la
mateixa tasca des del Govern de les Illes Balears, la
reivindicació del que és just per als ciutadans d’aquestes illes,
el Sr. Ensenyat hi feia referència durant la seva intervenció, i
en això hi farà feina el Govern de les Illes Balears, ho farem
junts, Sr. Ensenyat, com hem fet durant tota la legislatura,
treballarem contínuament per poder reivindicar el que és just
per a aquesta comunitat autònoma. I, efectivament, tenim grans
reptes, el règim fiscal, el sistema de finançament autonòmic,
els convenis de les inversions necessàries per a aquesta
comunitat autònoma i colze a colze seguirem treballant per
fer-ho possible. Els partits que donam suport al pacte, i jo
estenc la mà a tota la resta de partits polítics i l’estenc a la
ciutadania i a la societat civil d’aquesta comunitat autònoma. 

Igual que d’una forma molt clara, i com bé s’ha dit per part
de la Sra. Cano i d’altres membres dels partits que han
intervengut avui, o dels portaveus que han intervengut avui
matí, aquest govern que començarà a caminar la setmana que
ve, seguirà tenint com a objectius bàsics allò que sempre hem
defensat, educació millor, educació per a tots i per a totes i
estendre la nova etapa educativa del 0-3 anys. 

Salut, reforçar el nostre sistema sanitari, la prevenció i la
cura de la malaltia, sens dubte pensant en els usuaris com a
centre de les polítiques sanitàries, com s’ha fet durant aquesta
legislatura anterior.

Els serveis socials i l’extensió de la Llei de dependència
la qual, desgraciadament, per part d’altres portaveus ha estat
molt poc mencionada durant el matí d’avui i que per a
nosaltres és absolutament fonamental: garantir les places de
residència, garantir els centres de dia, garantir les unitats de
respir, garantir que les persones quan es fan majors, quan
tenen una dependència, o quan tenen una discapacitat no
quedin totes soles, sinó que tenguin l’administració molt, molt
a la vora.

Igual que garantir el dret a la mobilitat, i aquí ha estat parlat
per part dels diferents portaveus que donen suport al Govern
i d’una forma específica per la Sra. Sílvia Tur, a qui garantesc,
sens dubte, que tenim molt pendent i molt clar que la triple
insularitat de Formentera afecta d’una forma molt clara moltes
qüestions de la vida diària de cada un dels ciutadans de
Formentera, que han de tenir els mateixos drets que els de
Mallorca, que els de Menorca i que els d’Eivissa i que la
mobilitat va per barca i que la barca necessita tenir de les
freqüències, dels preus adequats i dels horaris adequats i que
som conscient que aquest decret que hem de regular, ho farem
de la forma més urgent i amb el consens sens dubte, amb el
Consell Insular de Formentera.

Hem parlat també del dret a l’habitatge, com aquest quart
repte de legislatura, un dret que hem de garantir als ciutadans
i ciutadanes d’aquestes illes, un dret que reconeix la
Constitució, però que moltes vegades s’acompleix poc i tots
els portaveus que donen suport al Govern n’han fet
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absolutament referència i sens dubte nosaltres treballarem
perquè aquest sigui el cinquè pilar de l’estat del benestar, amb
propostes clares com les que hem fet durant la campanya
electoral, com fem durant els acords assolits que són públics,
notoris i transparents, firmats entre les diferents formacions
polítiques i com vaig explicar ahir i que avui tornaré ampliar
una mica després.

I tot el que fa referència a drets de ciutadania, que per a
nosaltres són fonamentals, el dret a la cultura i el suport als
creadors de les nostres illes. La igualtat, no com a somni, sinó
com a realitat el més aviat possible entre homes i dones, el
respecte a la diversitat, la lluita contra la pobresa, tot això que
hem anat explicant des de les diferents formacions polítiques.

I com a gran repte col·lectiu, i crec que el Sr. Yllanes hi ha
fet molta referència, també el Sr. Ensenyat, també la Sra.
Cano, que és tot el que fa referència a la lluita contra el canvi
climàtic i al respecte al nostre medi ambient. Jo sempre he dit
que no hi ha res més solidari en aquesta vida que pensar no
només en els que hi som, sinó sobretot pensar en els que
vendran i en això hi té molt a veure, i per això la lluita la fan
els joves, volem que..., volen que els deixem un planeta, una
terra molt millor de la que en aquests moments vivim, com a
mínim amb les mateixes garanties.

I d’això en depenen sens dubte les polítiques que volem
prendre a nivell local i a nivell global, però si a nivell local no
es fa la feina que pertoca, el que no... sumes des de nivell
local, més nivell local, més nivell local i arribes a fer una
política global àmplia. Si nosaltres renunciam a prendre les
decisions que hem de prendre sens dubte no deixarem en les
millors condicions ni el nostre medi ambient ni les nostres
illes ni les... ni el nostre paisatge ni la nostra terra. Per això el
nostre compromís és inequívoc en tot el que fa referència a la
lluita contra el canvi climàtic, a la transició energètica justa en
la nostra comunitat autònoma, tot el que fa referència a la
protecció d’un recurs com l’aigua i, per tant, amb la inversió
necessària per fer possible un consum adequat d’un recurs que
és escàs.

Per tant, aquests sis  grans reptes de legislatura, aquest
entendre les necessitats que tenen les nostres illes, posar per
davant de tot les persones que habiten a la nostra comunitat
autònoma, consolidar el que començàrem a l’any 2015 és el
programa de govern pel qual jo venc a demanar suport a
aquesta cambra parlamentària.

S’ha definit ja, perquè s’ha definit la votació de diferents
grups polítics, aquest programa en aquest moment té 32
escons que donaran suport avui capvespre a la meva investidura
com a presidenta de les Illes Balears per segona vegada
consecutiva en aquesta comunitat autònoma, amb un govern
que podrà fer possible seguir aquest full de ruta i, per tant,
transformar a millor la vida de tots els ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes. Però jo no em qued aquí, jo seguesc dient que
crec que necessitam majories més àmplies per seguir canviant
les coses, no només de les forces polítiques que ens
acompanyen en aquesta cambra parlamentària, sinó sobretot de
la societat de la nostra comunitat autònoma.

Per tant, essent conscients els partits que avui assumim el
repte de governar aquesta comunitat autònoma, l’assumim amb
gratitud, amb orgull i amb moltíssimes ganes, deia que som
conscients que, a part del nostre suport parlamentari, a part del
nostre  suport dels nostres partits polítics que ens
acompanyen, volem un suport molt més ampli de la ciutadania
d’aquesta terra. Nosaltres som conscients que les coses
funcionen bé quan es fan junts, som conscients que avançam
si som capaços de debatre i després arribar a acords, som
conscients que si els acords són molt més amplis, són molt
més sòlids, som conscients que en aquest moment que vivim,
en aquests moments econòmics, polítics, socials que vivim,
necessitam majories àmplies per assumir reptes que volem de
primer ordre. Volem situar les Illes Balears a la avantguarda
europea, ho estam fent i ho seguirem fent durant aquests
quatre anys que -deia- comencen a caminar molt aviat.

Per tant, ara les meves paraules van als grups de la dreta,
als grups que han manifestat una oposició, primer a la meva
investidura, que són tres grups parlamentaris que han dit
clarament que votaran no a la meva investidura avui capvespre,
després contestaré a El Pi, que ha plantejat un possible no vot
contrari, per tant, un possible vot de confiança a aquesta
legislatura que comença.

Als que...

(Remor de veus)

No ho sé...

(Rialles de la intervinent i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Als que...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, presidenta.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Als que han... als partits polítics
que han dit clarament que votaran que no a la investidura com
a presidenta de les Illes Balears i que votaran que no a aquest
govern que comença a caminar, per tant, que votaran que no a
les polítiques que hem explicat, que són les públiques i
notòries que estan als documents dels acords de Bellver, que
estan al document signat amb MÉS per Menorca, que estan al
document signat amb Gent per Formentera i Esquerra Unida
per a la candidatura preelectoral de Formentera, per tant, que
diuen que no a aquests plantejaments que els fèiem molt
ràpids, millora de model econòmic, apostant per la
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diversificació, millora de la nostra administració, respecte del
nostre sistema institucional, reivindicació valenta davant
Madrid per defensar el que ens pertoca com a comunitat
autònoma, major i millor educació, sanitat, serveis socials,
dret a la mobilitat, dret a l’habitatge i lluita contra el canvi
climàtic, aposta per la igualtat, pel feminisme, per
l’ecologisme..., aquest és el projecte que venc a defensar a
aquesta cambra parlamentària, que sabem que té els suports
per començar a caminar. Deia als que han dit que no votaran...
que votaran no a això, i jo ho entenc, perquè plantegen un altre
model absolutament diferent de societat i de comunitat
autònoma, plantegen un model molt basat en una administració
que no garanteix els drets de tots i de totes, sinó molt basat en
una llei on guanya el més fort, però que molta gent queda fora
de la protecció que és necessària per part de l’administració
pública.

M’explicaré. Alguns de les bancades de la dreta han
plantejat dubtes claríssims sobre el model econòmic, sobre la
qüestió  turística. Jo he dit clarament que nosaltres apostam
per un turisme que sigui sostenible, per un turisme que sigui
de qualitat, seguim apostant per allargar la temporada turística,
seguim apostant per productes turístics que donin un plus
afegit a les nostres illes que sigui la cultura, que sigui la
gastronomia, que sigui la nàutica, que sigui el senderisme; que
volem deixar claríssim que lluitarem contra el turisme
d’excessos, i això no només ho diem nosaltres, que ho diem
fort i clar, sinó que també ho diu el sector empresarial
d’aquesta comunitat autònoma, igual que ho diuen els sindicats
d’aquesta comunitat autònoma; que seguirem apostant per
convenis com el d’hostaleria que ens fan referents a nivell
espanyol i que han aconseguit sens dubte millor redistribució
de la nostra riquesa; que seguirem apostant per la inversió en
zones madures. Sr. Company, vostè em feia una pregunta clara,
invertirem en zones madures, vostè em deia: hi haurà inversió,
jo he entès pública, a les zones madures? Sí, n’hi haurà amb el
meu govern, no farem com vostès, Sr. Company, que deixaren
perdre 63 milions d’euros de l’Estat per invertir a les zones
madures de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments) 

Seguirem apostant per l’impost de turisme sostenible? Sí,
de forma clara, valenta i contundent i, efectivament, ens sap
greu que aquestes illes hagin perdut deu anys d’inversions en
un impost de turisme sostenible que hagués fet possible 1.000
milions d’euros invertits en aquesta comunitat autònoma i ho
diem ara amb la força que ha això ha estat validat a les urnes
dies 26 de maig pels ciutadans i ciutadanes d’aquesta
comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments) 

Cada vegada que em parlen del nostre model econòmic
només em parlen d’una qüestió, he trobat molt absent al
discurs de la dreta qualsevol referència a qüestions que són
bàsiques per a aquestes illes, he trobat l’absència absoluta de
tot el que fa referència a la innovació, a l’economia del
coneixement, als clústers, ni una petita paraula de la
Universitat de les Illes Balears i les confluències

absolutament necessàries per poder junts afrontar una
diversificació econòmica més important, més valenta,
aprofitar el coneixement que es crea a la nostra universitat,
que és una universitat d’excel·lència i amb la qual hem de
comptar contínuament per trobar les millors fórmules. 

Ni una petita paraula quant a la protecció de la nostra petita
i mitjana empresa i, efectivament, s’ha dit per part, crec que
era del Sr. Jaume Font, que aquesta comunitat autònoma ha
perdut PIB per càpita durant els darrers vint anys i és cert, i
per això nosaltres defensam sempre les reivindicacions que
són absolutament justes en aquestes comunitats autònomes.

Alguns plantegen la recentralització, alguns plantegen anar
a Madrid a retornar el que ens pertoca, alguns plantegen anar
a Madrid a retornar allò que gestionam millor des d’aquí.
Nosaltres plantejam tot el contrari: anirem a Madrid, seguirem
anant a Madrid amb el cap alt i amb les reivindicacions molt
clares i les nostres reivindicacions són aquestes que els he
explicat: un sistema de finançament autonòmic just per a
aquestes illes que pugui garantir els drets bàsics de ciutadania,
i com vostès saben perfectament això és educació, això és
sanitat, això és serveis socials.

Anirem a Madrid junts a defensar un règim fiscal per a
aquesta comunitat autònoma, anirem junts a defensar els
convenis necessaris per a aquesta comunitat autònoma. 

Ara, en el que no podem estar d’acord de cap manera és
que ens diguin, i algú ho ha dit, que aquestes illes tenen una
situació econòmica molt més complicada que a altres llocs,
no és cert. A aquesta comunitat autònoma s’ha crescut en
aquesta passada legislatura un 14%, aquesta és la realitat, i
seguim creixent i hem de créixer millor, aquesta és també la
realitat, hem de créixer per poder seguir redistribuint millor
la nostra riquesa, però no em negaran que en aquesta
legislatura s’han creat 80.000 llocs de feina nous, no em
negaran que en aquesta legislatura hem millorat moltíssim la
situació de l’atur, no em negaran que en aquesta legislatura és
quan més s’ha baixat l’atur de llarga durada, no em negaran que
en aquesta legislatura és quan més s’ha invertit des de les
polítiques públiques en polítiques actives d’ocupació per
ajudar als aturats a trobar una feina.

I, Sr. Pérez-Ribas, el projecte de joves qualificats que s’ha
fet en aquesta legislatura és un projecte que ens enorgulleix,
a nosaltres, a l’administració pública i sobretot als més de
1.000 joves que han estat contractats per part de
l’administració pública.

(Alguns aplaudiments)

I m’agradaria que tengués la valentia d’anar a explicar a un
jove que li han dit des de petit: escolta, si e t formes, si
estudies, si fas un doctorat, si fas un postgrau, si tens una
formació adequada, tendràs un futur millor; que és el que em
varen dir a mi de petita i el que han dit a tots els joves
d’aquesta terra. I què ha passat? Que s’ha romput el gran
contracte social. Què ha passat amb una crisi molt mal
gestionada per la dreta espanyola, la dreta de Balears i la dreta
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europea? Que s’ha romput aquesta possibilitat que els joves
visquin millor que els seus pares. I què ha passat? Que molts
de joves els quals, efectivament, estan molt ben formats, se
n’han d’anar a fer feina de qualsevol treball que els  paguen
com volen, de vegades, o com poden, i que no se senten
reconeguts.

Bé, idò, sap què passa amb molts de joves? Que quan van
a cercar una feina l’empresari els diu: molt bé, el currículum
està molt bé, i quina experiència tens laboral? I aquell jove no
pot explicar experiència, i li diuen: idò, no. I sap què ha
passat? Que aquesta ha estat una operació d’èxit, que els
doblers de la Garantia Juvenil, que quan nosaltres entràrem a
governar es retornaven a Europa perquè la dreta no els
gestionava, els hem emprat perquè aquests joves puguin tenir
una oportunitat laboral, i són 1.300 joves d’aquestes illes, Sr.
Pérez-Ribas, que han tengut una oportunitat fantàstica i que
tots, gairebé tots, s’han recol·locat al món privat després
d’haver passat per l’administració pública. I li agradi o no,
augmentarem aquests programes i donarem més cabuda als
joves d’aquestes illes.

(Alguns aplaudiments)

I ho farem des del convenciment que volem el millor per
a aquesta terra, per tant, jo no vull que el talent d’aquestes illes
se n’hagi d’anar per obligació, vull que el talent d’aquestes
illes si vol quedar a aquesta comunitat autònoma ho pugui fer
i pugui trobar la seva forma de vida en aquestes illes.

Deien també alguns portaveus de la bancada de la dreta que
aquesta legislatura ha estat una mala legislatura des del rigor
de l’economia pública, per entendre’ns, i jo els diré: mai tan
equivocats, aquesta legislatura ha estat... la legislatura passada,
una legislatura d’inversió pública com mai, una legislatura de
garantir més drets a la ciutadania, però sobretot una legislatura
de bon rigor econòmic. No és cert, com ha dit el Sr. Company,
que haguem disparat el deute, no, no, els que el varen disparar
varen ser vostès, Sr. Company, que va ser conseller de la
legislatura on més s’ha disparat el deute públic d’aquesta
comunitat.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Aquesta és la realitat. 

I aquest darrer any per primera vegada hem baixat el deute
absolut i el deute respecte del PIB l’hem disminuït durant
aquesta legislatura. Ara, amb això també vull ser molt clara, si
aquestes illes s’han endeutat, una part vostè Sr. Yllanes
l’explicava molt bé a la seva intervenció, hi ha hagut gestors
públics que s’han comportat molt malament amb els doblers
públics d’aquesta comunitat autònoma, i tenen noms i
llinatges, tenen sigles d’un partit que acaba de ser condemnat. 

Aquesta és una part, però la part important per la qual
aquestes illes s’han hagut d’endeutar és perquè estam
infrafinançades, i això és el que nosaltres seguirem defensant
a Madrid: condonació del deute, millora de sistema de
finançament autonòmic, règim fiscal per a la nostra comunitat

autònoma i per a la competitivitat de les nostres empreses. I
m’agradaria saber on es col·locaran cadascun de vostès, si es
col·locaran en la defensa de les Illes Balears i dels ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma o es continuaran col·locant a
les ordres dels seus partits estatals, que és al que sempre ens
tenen acostumats, senyors de la dreta. I sobretot, Sr. Pérez-
Ribas, que avui ha explicat clarament, c larament, i a la fi,
l’abstenció que feren al Congrés dels Diputats del règim
especial de les Illes Balears, ha dit que varen votar abstenció,
que no varen donar suport, que no hi varen treballar,
senzillament perquè era una concessió al món nacionalista, ho
ha explicat vostè a la seva intervenció. Per tant, ja sabem cada
un on es troba posicionat.

Per tant, jo el que puc dir és que aquesta majoria
parlamentària que donarà suport al Govern té molt clar què
anirà a fer a Madrid, tenc molt clar què farà El Pi, perquè ho
ha deixat claríssim, el que no tenc clar és què faran la resta, i
jo els deman, que aquí som diputats i diputades tots
representant els interessos de les Illes Balears i els deman que
aquí venguin a defensar els interessos de les Illes Balears, en
aquesta cambra parlamentària, al Congrés i al Senat, que és per
al que la gent ens ha votat, que és el que la gent ens demana...

(Alguns aplaudiments)

..., que és el que la gent es mereix.

Després m’han fet una sèrie de preguntes tots sobre
qüestions que intentaré explicar. Alguns de vostès han vengut
a dir com, bé, més o  manco, no han tengut una crítica
bel·ligerant a les propostes que hem fet sobre les qüestions
d’educació o sobre les qüestions de l’extensió de drets en
educació, sí que m’han dit, m’han demanat algunes
concrecions. 

Partiré parlant d’educació, d’una qüestió que és important
que defineixi i que expliqui bé; escoltin, nosaltres si alguna
cosa hem lluitat en aquesta legislatura és per la pau social que
vostès varen rompre dins l’educació a la nostra comunitat
autònoma, i s’ha aconseguit. Si alguna cosa hem lluitat és per
tenir més infraestructures educatives, i s’ha aconseguit. Si
alguna cosa hem lluitat és per garantir les condicions laborals
millors dels nostres professors i professores als quals mai no
podrem agrair prou la magnífica feina que fan en l’educació
dels nostres fills i de les nostres filles, i s’ha aconseguit. Si
alguna cosa hem lluitat és pel pla d’èxit educatiu i per millorar
la nostra educació; som conscients que encara anam enrere,
som conscients que encara hi ha índexs alts d’abandonament
i de fracàs escolar, c lar que sí, i per això volem seguir
invertint fort en educació i per això compromisos com els
signats en els  acords de Bellver o MÉS per Menorca de
millorar el pressupost educatiu. Ara, també haurien de ser
conscients vostès de les dades i les dades són que des de l’any
2011 l’únic curs al qual ha pujat l’abandonament escolar va ser
el 2013-2014, quan va passar del 29,8 al 32,1%; se’n recorden
qui era consellera d’Educació? Se’n recorden qui era president
del Govern de les Illes Balears? No cap d’aquesta bancada.
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Aquesta és una altra realitat, nosaltres hem baixat de forma
continuada l’abandonament escolar prematur, aquesta
legislatura 7 punts menys, hem passat del 32 al 24,4%.
Aquesta xifra també és important que la tenguem en compte,
i és gràcies, sens dubte, a la bona feina deia de la nostra
comunitat educativa d’aquestes illes. 

Deia, m’han demanat explicacions sobre l’extensió d’una
etapa educativa important com és el 0 a 3 anys, i  ho vull
explicar clar. Aquesta legislatura passada hem invertit més que
mai en la història d’aquestes illes en l’educació de 0-3 anys
amb pressupost propi, del Govern de les Illes Balears; ens
falta sumar-hi pressupost del Govern de l’Estat, que sens dubte
serà una de les reivindicacions que farem, ara, el nostre
compromís és molt clar, volem estendre l’etapa educativa de
0 a 3 anys perquè som conscients d’una cosa molt clara, que
és que els infants que tenen l’oportunitat d’anar a escoletes de
0 a 3 tenen molt millor rendiment escolar quan són més grans.
Per tant, d’això, que en som conscients, ho hem de fer sens
dubte de forma progressiva, però ho hem de forma segura i
avançar. I en això tenim acords amb la Plataforma de 0-3,
tenim acords entre els grups polítics, tenim acords dins la
comissió i, òbviament, posarem més recursos econòmics,
òbviament començarem a treballar ja, seguirem treballant ja en
el curs 2019-2020, com hem anat programant durant tota la
legislatura anterior; crearem més places públiques, sens dubte,
de 0-3 anys perquè no n’hi ha prou amb les que tenim, i les
places privades que existeixen i que són homologables per
Educació es concertaran, és clar que sí, i que intentarem que
les privades puguin tenir el grau d’homologació per part de la
Conselleria d’Educació.

Creiem que l’important és garantir els drets de les famílies
a tenir aquesta etapa educativa de forma universal i de forma
gratuïta, i ho farem amb pressupost propi i ho reivindicarem
a l’Estat i, evidentment, ho farem també des de la complicitat
amb els consells insulars i amb els ajuntaments de la nostra
comunitat autònoma. Aquest és el plantejament que fem
perquè volem garantir aquest dret a les famílies i als infants de
la nostra comunitat autònoma.

Després m’han dit que la gran proposta de la dreta torna a
ser la zona única d’escolarització. Els he de recordar una dada
que també és molt important, el 93% de les famílies de les
nostres illes han pogut triar el centre que volen, per tant, no
facem més demagògia, no facem més demagògia, perquè el
centre únic el que fa és el que passa a Madrid, és clar és que
això és un model..., això és una qüestió ideològica de fons,
d’aquestes de veres, d’aquestes que ens separen a un costat i
a l’altre; bé, idò, això sap a què du? La Comunitat de Madrid,
que és l’única que ho té, que és l’escola més segregada de
totes, això és el que volen vostès, això és el que volen vostès,
separar uns per altres. Aquesta és la realitat, i nosaltres no,
nosaltres volem una educació inclusiva.

(Remor de veus, petit aldarull i alguns aplaudiments)

Mai, mai no estarem d’acord amb segregar els nostres
infants segons l’origen de la seva casa, segons els recursos
econòmics de la seva casa, mai no estarem d’acord, i això ens

separa moltíssim a l’esquerra i a la dreta, de fet deu ser del
que més ens separa. Nosaltres defensarem sempre una
educació pública d’equitat i  inclusiva on tothom tengui les
mateixes oportunitats i sens dubte ajudarem a qui en té menys,
a qui ha nascut a una casa amb més dificultats, aquesta és la
proposta que nosaltres defensam i seguirem aplicant des del
Govern de les Illes Balears.

M’ha dit el senyor de Ciutadans que és molt important una
llei educativa i que tenen grans idees, esper que aquesta
legislatura ens les puguin explicar, perquè a la passada, que
tots els grups parlamentaris hi varen fer molta feina, vostès no
varen comparèixer ni una vegada a la Comissió pel pacte
educatiu de les Illes Balears, aquesta és la seva realitat.

(Alguns aplaudiments)

En temes de salut, que saben que és una de les altres
prioritats que tenim com a projecte de govern i com a govern
que començarà a caminar molt aviat, i efectivament, en aquesta
legislatura hi ha hagut canvis enormes, a millor, a millor. Hem
tornat la sanitat universal, que era molt important perquè això
sens dubte deixava 24.000 persones fora del sistema; hem
invertit més que mai en infraestructures sanitàries, en la
millora de l’atenció sanitària, sobretot a les illes mal
anomenades menors, però que és molt important perquè hem
pogut ser capaços de desplaçar especialistes i que moltes
famílies no s’hagin de desplaçar a Mallorca per ser tractades,
a Menorca, a Eivissa i a Formentera. I amb aquesta política
volem seguir a la propera legislatura.

I dues qüestions molt importants, vostès m’han parlat de
les llistes d’espera i jo sempre he dit, i m’ho sentiran dir
sempre, que fins que hi hagi una persona, perquè tots hem
tengut o personal..., personalment, vull dir, o algú dins la teva
família o alguna amistat que té un problema de malaltia i que
tu saps que si has d’esperar un dia ja tens una angoixa, per tant,
quan una persona ha d’esperar per a un diagnòstic o ha
d’esperar per a una intervenció a qualsevol de nosaltres ens
sembla que és terrible. Per tant, seguirem lluitant intensament
per seguir reduint les llistes d’espera, sense cap dubte, i ho
seguirem fent com ho hem fet durant aquesta legislatura.

Ara bé, hem de dir la veritat, Sr. Company, perquè vostès
en el 2015 la demora mitjana en intervencions quirúrgiques
era de 111 dies, ara és de 76, 76 és molt elevat, però 111 era
més elevat. 2015, la demora mitjana de consultes externes era
de 88,8 dies; 2019, són 32 dies. 32 és molt elevat, però 88 és
molt més elevat, que és el que vostè va fer en aquesta
comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

El 2015 la gent esperava tres mesos per a una consulta, ara
esperen un mes, un mes és molt de temps, però tres mesos és
tres vegades més de temps, Sr. Company. Això és el que ens
deixaren vostès.

I una altra qüestió que és molt important, ara les llistes són
transparents, són públiques, i tothom sap quan li toca i quan no
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li toca, i crec que és molt important que hem aprovat el Decret
de garantia de demora. Algú ha dit durant la intervenció d’avui,
no record qui, que els drets no són importants garantir-los, es
tenen o no es tenen. Jo crec que és molt important que a un
ciutadà li garanteixis per llei o per norma un dret i que pugui
reclamar-ho, és que això és la base de la nostra democràcia, si
els drets no estan garantits, com pots anar a reclamar, via
administrativa, a fora? Per tant, nosaltres...

(Alguns aplaudiments)

..., vostès varen llevar el dret als ciutadans que poguessin
demandar l’administració si no els tractaven en un temps
concret, el Decret de garantia de demora, nosaltres hem
retornat aquest dret als ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma, i a més complim amb aquesta espera sanitària.

Una altra qüestió important, que aquí ha estat una altra
vegada més vista des de la demagògia i des de la mentida que
a vegades els ha acompanyat o la falsedat que els ha
acompanyat en com han manifestat aquesta qüestió . Ho
tornaré dir una vegada més, perquè crec que és important, a
aquestes illes aquesta legislatura s’han consolidat drets
laborals a tots els professionals públics, d’una forma especial
també dels professionals sanitaris d’aquesta comunitat
autònoma; s’han fet les majors oposicions de la història
democràtica a tot el personal de la nostra comunitat autònoma,
d’una forma especial dins la sanitat pública de les Illes
Balears, 6.000 places a la salut pública de les Illes Balears. No
és veritat, vaja, és rotundament fals que cap professional
sanitari no s’hagi pogut presentar a les oposicions d’una plaça
de salut per no saber català, és rotundament fals, deixin de
mentir!, deixin de mentir!

(Alguns aplaudiments)

Han de deixar de mentir i han de deixar d’intentar
manipular la població, han de deixar de mentir i han de deixar
d’intentar manipular la població, si un professional guanya la
plaça no se li pot llevar per una qüestió lingüística, ara bé, no
pot tenir major carrera professional, perquè també és molt bo
d’entendre que la comunicació entre un pacient i un metge o
un professional sanitari és molt important, i que el dret
lingüístic d’un ciutadà que va a ser atès a l’administració i en
els termes de salut també és molt important. I això és el que
es garanteix pel decret de salut, per tant, deixin de manipular
i deixin de mentir.

I convé que comencin a veure les dades que són clares,
aquesta comunitat autònoma, i no ho dic jo, que podria ser
interessada, ho diu el Consell de la professió mèdica i
Confederació de sindicats mèdics, Balears és la comunitat
autònoma que més fidelitza els professionals sanitaris; aquesta
és la realitat, les xifres són aquestes. Quan hi ha moltes
comunitats autònomes, Andalusia entre d’altres i des que
vostès governen crec que pitjor, Andalusia entre d’altres no
tenen metges, i no serà per una qüestió idiomàtica. Per tant,
deixin de manipular i deixin de fer por en allò que és més
important per a les persones que és la seva salut, jo els deman

que siguin una miqueta, una miqueta rigorosos i que per tant
posem cada cosa al seu lloc.

En temes d’habitatge jo els he fet una proposta, que és que
se sumin a un gran pacte per l’habitatge en aquesta comunitat
autònoma, i els he fet una proposta des d’una realitat que crec
que és prou evident i que n’hem parlat durant la campanya
electoral, hi ha un problema d’habitatges a la nostres illes, sí.
Fa deu anys aquest problema estava molt restringit tal vegada
a persones que tenien més necessitats econòmiques, en aquest
moment és un problema que afecta moltíssims treballadors,
treballadores i de classe mitjana. 

És veritat que en aquesta terra només s’ha fet política
d’habitatge públic quan ha governat l’esquerra, això és així, i
quan ha governat la dreta tot s’ha tornat enrere. Bé, superem
etapes, ara per primera vegada podem fer vuit anys seguits i
per tant podem consolidar una política d’habitatge públic, i jo
els dic , ja sé que vostès varen fer números negatius en
habitatge públic, d’acord, deixem-ho de banda, ara en tenim
500 que ja es construeixen; vostès em diran, aquests més de
mil que tenim amb la Llei d’habitatge no els valoren. Jo ho
valor molt perquè, a veure, facem comptes, si tenim un parc
públic d’habitatge a les Illes Balears que són 1.800, aquestes
illes només tenen 1.800 habitatges de protecció oficial a les
quatre illes, en aquest moment en construïm més de 500; amb
l’acord de Can Escandell d’Eivissa n’hi ha 200 més que es
poden sumar; amb l’acord de Can Domenge, que es va signar
la passada legislatura, n’hi ha més de 230 que s’hi poden
sumar, tot això s’ha d’anar construint. 

Si amb la Llei d’habitatge, dels bancs i dels fons d’inversió
ens en vénen més de 1.000 és quasi bé el doble del que tenim,
per tant no ho menyspreem, és quasi bé el doble del que tenim.
I diem nosaltres, volem fer una borsa d’habitatge que vagi
sobretot per als joves, ens dieu: no hi estam d’acord, perquè
sempre protegeixen els mateixos, aquesta és la qüestió.

Els joves necessiten un habitatge, els bancs i els fons
d’inversió tenen habitatges que no empren, nosaltres trobam
que és just que puguem emprar aquests habitatges durant set
anys per donar als joves i a la gent que necessita l’habitatge,
això és el que hem plantejat a la Llei d’habitatge la qual, per
cert, no té cap recurs d’inconstitucionalitat i té acord amb
l’Estat. Per tant, no diguin coses que no són, és una llei
aprovada, legal, i vostès que defensen tant la legalitat, doncs
aquesta és legal, aprovada per aquest Parlament, i no té cap
recurs d’inconstitucionalitat, per tant l’anam a acomplir,
l’anam a desenvolupar amb orgull i amb ganes, amb orgull i
amb ganes.

(Alguns aplaudiments)

Vaig acabant, qüestions de mobilitat que també m’han dit
que, en fi, que n’hem parlat i que no veuen vostès avanços; bé,
la mobilitat de la qual m’ha parlat el Sr. Company només fa
referència a les carreteres de l’illa de Mallorca, jo li
recordaré que és un Parlament de les Illes Balears, quan parla
d’això...
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(Remor de veus)

... jo crec, jo crec que els ciutadans de Formentera, de
Menorca i d’Eivissa no s’han sentit gaire representats perquè
ells tenen un problema d’avió i tenen un problema de vaixell
i tenen un problema de transport terrestre al qual, sens dubte,
des del Govern de les Illes Balears, ajudarem a contribuir amb
la millora del finançament del transport terrestre també de la
resta de consells insulars.

Quant a Mallorca, efectivament, tenim problemes de
mobilitat, és clar, si n’hi hagués un que no hagués tornat els
doblers del conveni ferroviari a Madrid quan va ser conseller,
per ventura haguéssim pogut invertir en transport ferroviari a
la nostra comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Però això ens va passar, això ens va passar.

(Remor de veus)

Aquesta legislatura s’ha fet moltíssim, sobretot s’ha
planificat el que volem en aquestes illes durant aquests quatre
anys, i el Sr. Yllanes, entre d’altres, ho desgranava avui a la
seva intervenció de l’explicació de les polítiques necessàries
per fer en aquesta comunitat autònoma, les concessions del
transport terrestre de Mallorca estan a punt de sortir; el
projecte del metro del Parc Bit i de Son Espases estan fets i
són una realitat que hem fet nosaltres, els que hi creiem, i que
ara executarem sense cap mena de dubte, un dels convenis que
tenim demanats i que ja anava en els pressuposts generals de
l’Estat del 2019, amb 10 milions d’euros, és el conveni
ferroviari que vostès varen aturar a nivell del Congrés dels
Diputats. Per tant, reclamarem les inversions necessàries a
l’Estat, perquè reclamarem sens dubte el compliment del
règim especial aprovat, i entre ells hi ha el conveni ferroviari,
hi ha el conveni d’aigües i hi ha el conveni de zones turístiques
madures. I el tramvia de la badia de Palma també és un
projecte en el qual creiem, que hi posarem el finançament i
que hi farem feina des del Govern i des de l’Estat, perquè
creiem que és just que aquesta comunitat autònoma, que és
una comunitat autònoma de la quals ens vanagloriam tots que
som una comunitat oberta, turística, moderna, que vol ser
sostenible, si volem ser sostenibles, si volem lluitar contra el
canvi climàtic, del més important que té és la mobilitat; tant de
bo que aquí nosaltres ho entenem i no passa com passa a
Madrid, és molt important seguir governant els que hi creuen,
perquè quan entren a governar els que no hi creuen passa el
que passa, perquè aquí està molt bé que tothom s’ompli la
boca de què lluitarem contra el canvi climàtic, però quan han
de governar què els veig jo?, que mesures que són clares en
millora de la salut pública dels ciutadans, la salut dels
ciutadans, com la presa per l’Ajuntament de Madrid, arriben
vostès i el primer que fan és llevar-ho. Això és el que pensa la
dreta respecte de la salut pública i respecte de la mobilitat en
general, de la gent, no?, i d’aquesta comunitat autònoma també
de forma especial.

Per tant, aquesta política és clara per part dels grups
polítics que defensam aquesta legislatura de progrés que ha de
començar i serà la que executarem, evidentment, des del rigor
i des del compromís amb aquesta terra, però també
treballarem, com he dit, en la mobilitat amb el vaixell, i d’una
forma especial amb Formentera, també treballarem d’una
forma especial la limitació dels preus respecte de tot el que
fa referència al transport aeri, que crec que també és molt
important, hem aconseguit e l 75%, però nosaltres no ens
aturam, nosaltres seguirem reivindicant i seguirem treballant
en benefici dels ciutadans i de les ciutadanes d’aquesta
comunitat autònoma.

Igual que ho farem amb tot el que fa referència a la política
d’aigua i al cicle de l’aigua. Algú d’aquí m’ha dit, -crec que era
el portaveu de Ciutadans- que no sabia el que s’havia fet en
aquestes en tema d’aigua; bé, idò jo, si vol ja li passarem els
documents més extensos perquè se’ls pugui mirar, però la
xifra clara és que en aquesta legislatura s’han invertit ni més
ni manco que 423 milions d’euros entre sanejament i
proveïment d’aigua, cosa que no havia succeït mai. Ha succeït
en aquesta legislatura també que tot el Cànon de sanejament
d’aigua s’inverteix, ara sí, en inversions hidràuliques, cosa que
no passava en temps dels seus companys i aliats de la dreta. I
això és el que seguirem fent, treballar en aquesta línia de la
dessalació, de la depuració, del proveïment i de l’ús racional
de l’aigua a la nostra comunitat autònoma.

Acab i contest als partits de la dreta, als tres partits de la
dret, agraint especialment a Ciutadans i al Partit Popular que
hagin fet públic un compromís que a mi almanco m’allibera,
perquè a altres llocs d’Espanya he vist que no van en la mateixa
línia i , bé, veig que aquí han fet públic un compromís amb
seguir defensant la Llei de fosses, que va ser aprovada amb una
gran majoria parlamentària a la legislatura passada; han donat
suport a totes les polítiques LGTBI -jo ho repetesc perquè
crec que és molt important que així sigui conegut i sabut,
perquè no passa a altres llocs d’Espanya-, i que han dit que
donaran suport absolut a totes les polítiques contra la
violència masclista, sense cap matís, i crec que és important
també dir-ho i que quedi escrit en aquest Diari de Sessions,
perquè no passa a tots els llocs d’Espanya, i com que jo ja vaig
amb por de les seves reaccions ho explic abans, perquè crec
que aquestes polítiques, sens dubte, no necessiten cap matís,
necessiten contundència dels poders públics i contundència de
la societat, i aquesta contundència és la que li donaran els
partits progressistes en aquesta cambra parlamentària, i estic
molt contenta que vostès també s’hi sumin.

(Alguns aplaudiments)

Ara, no puc acabar només amb un agraïment, em sap greu
dir que he trobat algunes qüestions per ser que, efectivament,
vostè liderarà l’oposició, vostè té 16 escons en aquesta
cambra parlamentària, és el partit que, després del que ha
guanyat les eleccions, que és el Partit Socialista, és el partit
amb més escons parlamentaris en aquesta cambra, per tant li
toca liderar l’oposició; com a líder de l’oposició m’ha sabut
o almanco trob a faltar, Sr. Company, a la seva intervenció, ni
una paraula, i ho he dit abans, de les polítiques de dependència,
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de les polítiques de cronicitat, de les polítiques de la gent
major, de la gent amb discapacitat, ens n’omplim la boca però
que a l’hora de la veritat no he vist absolutament ni una paraula,
ni una paraula en el seu discurs; no he vist ni una paraula de
cultura i del món cultural; no he vist ni una paraula de la
Universitat de les Illes Balears; no he vist ni una paraula de la
recerca, de la innovació, de l’economia del coneixement; no
he vist ni una paraula, per tant, d’apostar per un model
econòmic de futur i seguim amb el passat i seguim llastrats al
passat, ni una paraula de transició energètica, ni una paraula de
transport aeri, i tantes i tantes coses. Però bé, queden quatre
anys i anirem millorant, sense cap dubte, estic convençuda que
així serà.

Quant al portaveu d’El Pi, jo li he mig... algunes qüestions
que vostè ha plantejat amb termes molt semblants als que
havien plantejat els portaveus d’altres grups polítics, li he anat
contestant, temes educatius, temes de desigualtat, temes de
creixement; jo li he dit claríssimament, Sr. Font, crec que,
efectivament, encara hi ha massa precarietat, encara hi ha
massa desigualtat, ara bé, no podem dir que en aquesta
comunitat autònoma no s’hagi fet política de veritat per
repartir millor la riquesa, crec que els convenis signats són
una realitat, els convenis socials, em referesc, que han firmat
sindicats i empresaris són una mesura claríssima de la millora
dels salaris dels treballadors d’aquesta comunitat autònoma.
Crec que ho és la política fiscal d’aquest govern, que vostès
continuen dient que s’apugen els imposts a la gent d’aquí i no
és veritat, no és veritat, només la pujada ha afectat a un 3% de
la població, perquè és molt important que es fixi, ha pagat més
el que més té, i això és la política fiscal solidària que hem
defensat. I sobretot hem posat un impost que paguen els
turistes i que ens permet invertir en aquesta comunitat
autònoma.

I d’una forma específica sí que hem fet coses que ens han
posat a la bandera a nivell espanyol i a nivell europeu en la
lluita contra la pobresa, i d’una forma molt especial em
referesc a la renda social garantida la qual ha estat una mesura
important d’aquesta legislatura i que seguirà essent una
política important de la propera legislatura. Perquè vostè ha
dit una frase, que hem recaptat més perquè tots hem pagat
més; no, no, no tots, no tots, hem fet desgravacions fiscals que
han ajudat les persones més febles, hem donat millors serveis
públics i, per tant, hem llevat pagaments a molta gent que els
ha pogut tenir dins la butxaca. N’hi ha prou a dir que el
copagament farmacèutic ha alliberat que molts de pensionistes
el que pagaven en medicaments ho puguin tenir per a la seva
vida; tots els copagaments que hem llevat a la sanitat; tots els
copagaments que hem llevat a l’educació, que existien, tot
això ha alleugerit la gent que més ho necessitava, aquesta és la
nostra forma que entenem de redistribuir també i de millorar
els serveis públics, han pagat més els que més guanyen. I
sincerament, crec que és just, crec que és just i crec que és el
que pertoca si volem realment tenir un sistema públic sòlid en
aquestes illes que pugui donar millor qualitat de vida a tots i a
totes.

I, Sr. Font, vostè em demanava una proposta que jo he vist
molt semblant en la línia que apuntava el Sr. Castells a la seva

intervenció, i jo li dic: s í, és clar que sí, és clar que sí,
nosaltres, com hem fet durant la passada legislatura, hem optat
sempre per un pacte ampli, vostè ha parlat molt dels
empresaris de Balears els  quals són absolutament
fonamentals, jo li afegesc, els sindicats, per tant, els
treballadors i treballadores són iguals d’importants i per tant
també necessiten estar en aquest pacte ampli per a la
competitivitat i l’ocupació de qualitat a la nostra comunitat
autònoma. I vostè m’ha dit, com deia bé, el Sr. Castells:
necessitam que la inversió de l’empresariat, la inversió
privada, que deia vostè molt bé, igual que la inversió pública
apostar-la més cap a poder fer palanca al nostre  model
econòmic i per poder créixer i poder redistribuir, per això la
inversió no l’hem feta nosaltres en turisme, l’hem feta en
indústria, l’hem feta en la modernització del petit i mitjà
comerç, l’hem feta en línies de suport a la venda on line,
l’hem feta per ajudar els que més ho necessiten, per poder fer
palanca al sector primari.

Vostè em deia: hem d’aconseguir que la mobilització dels
recursos privats vagin a la innovació, a tot allò que pugui ser
un model econòmic que innovi més, que, per tant, doni un
valor afegit a aquesta comunitat autònoma; i jo li dic: sí, hi
estic totalment d’acord, i això és el que hem treballat i discutit
en el pacte per la competitivitat que hem fet no només amb
agents empresarials, sinó també amb sindicats, però també
d’una forma ampliada. Per això jo ahir vaig anunciar que el
primer que faré serà convocar totes les meses de diàleg social
ampliades, ampliades vol dir que no només hi van els dos
sindicats més representatius que són fonamentals, no només
les dues patronals més representatives que són absolutament
fonamentals, sinó que hi van els col·legis professionals, a la
Mesa d’Habitatge hi va la PAH, a la Mesa d’Energia hi van tots
els que tenen a dir en energia, a la Mesa de Dependència hi van
tot el tercer sector, això és el que farem, nosaltres seguirem
amb la gent i per a la gent, aquesta és la nostra forma de fer
feina.

Però jo li dic que sí, que, efectivament, i tota l’ajuda que
ens puguin donar des d’El Pi a aconseguir, sens dubte, que els
empresaris inverteixin en això és absolutament necessari, si
no som capaços de fer aquest gir en el nostre model econòmic
i en la nostra forma d’entendre quina economia volem de
futur, efectivament té raó vostè i té raó el Sr. Castells, que va
cap a un model que no dóna aquest valor afegit, i com que no
dóna aquest valor afegit, després anam perdent PIB per càpita,
tot i que, repetesc, que aquesta legislatura hem començat a
recuperar-lo.

I necessitam la inversió en innovació i necessitam que
nosaltres, des de l’administració pública, facem una cosa que
ells et demanen sempre, la inversió en la formació,
necessitam capital humà preparat per poder fer possible que
la seva inversió tengui sortida després en el món laboral.

Per tant, li posaré dos exemples de qüestions que crec que
van molt en línia amb el que vostè apuntava: davant la situació
del tancament de Cemex, com vàrem reaccionar? Intentar
cercar empresaris que fessin una inversió important a la nostra
comunitat autònoma en temes que ens situen a l’avantguarda
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europea en termes d’innovació i en termes d’una economia
que aporta molt de valor afegit; em referesc, teníem una
cimentera la qual, desgraciadament, va decidir tancar, en això
no hi tenim res a veure, desgraciadament decideix tancar,
aconseguim que venguin empreses molt potents d’àmbit
nacional i internacional i que inverteixin aquí per fer una
planta d’hidrogen, que serà la més gran a nivell europeu, i ens
posa com a punters en energies renovables a la nostra
comunitat autònoma. Crec que aquesta és la línia, Sra. Font,
crec que ens podem entendre si aquesta és la proposta que
vostè ens fa, perquè és la que jo defensaré sempre, que
aquestes illes puguem invertir en allò que més necessitam, i
necessitam una economia, efectivament, que pugui donar valor
afegit, que pugui garantir llocs de treballs, que els pugui
garantir de qualitat i que puguem seguir estimulant la nostra
gent jove, que es prepari i que es formi perquè aquí tendran
aquest valor afegit que els portarà un model econòmic que els
garantirà també el seu futur per a ells, per a les seves filles i
per als seus fills.

En definitiva, i acab, la candidatura que jo present a la
presidència del Govern de les Illes Balears, per poder fer
aquestes dues legislatures, almanco, aquestes dues legislatures
seguides i consolidar les polítiques de canvi que començàrem
el 2015, entenc que tenen un suport parlamentari ampli,
entenc que el tenen. I jo els dic una qüestió una vegada més,
els estenc la mà que se sumin, encara que no pugui ser a tot,
que se sumin a alguna cosa, i que plantegin en positiu alguna
proposta, i que entenguin que en aquest moment hi ha
programes electorals  que van en una línia molt clara que
acaben de guanyar les eleccions, això vol dir que els ciutadans
han dit que volen que anem en aquesta línia. Per tant, hauran
d’entendre això vostès, s’hauran de sumar a la línia que s’ha de
tirar endavant per part del Govern de les Illes Balears, perquè
en democràcia el més important és respectar el que diu la gent
i la gent ha parlat clar, alt i a les urnes, que és el més
important.

A partir d’aquí jo els estenc la mà que se sumin al que
trobin, que si tenim problemes d’habitatge, facin propostes;
que si troben que tenim problemes de mobilitat, facin
propostes. La meva capacitat d’escolta hi serà, també hi serà
la del Govern de les Illes Balears. Ara bé, crec que a part dels
grups parlamentaris, sumarem, com hem fet sempre la
ciutadania d’aquestes illes a la qual volem servir lleialment.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputades, atesa l’evolució del debat i
el bon compliment dels terminis horaris per tots els grups
parlamentaris, la qual cosa aquesta presidència els agraeix, vull
anunciar-los que, en funció de l’article 92, els comunic un
canvi en relació amb l’hora de la votació per atorgar la
confiança de la candidata. Així, els comunic, i hi són tots els
diputats i diputades en aquests moments a la sala, que la

votació es farà no abans de les sis del capvespre, per adaptar-
nos a l’evolució horària d’aquest debat.

Moltes gràcies.

Començam el torn de rèpliques de deu minuts per cada
grup parlamentari i començam pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, jo li aniré
contestant un poquet en base a les coses així com vostè també
les ha anat dient. Fa un any que governen a Madrid i governa
una tal Montero, no un tal Montoro, si amb un any no han estat
capaços de canviar quan han fet els canvis que han volgut de
mala manera, no entenc per què ha de seguir pensant amb
Montoro, doni la culpa a na Montero, que molt de mal li ha fet
a vostè amb el REB i amb el finançament.

Li vull dir també que està clar que vostè contesta en
conjunt per no haver de contestar o entrar en un diàleg amb els
seus socis, que avui és un mal dia pel que veig en relació amb
aquest pacte que avui firma, comença malament i li he dit ja
avui de matí. I després dir-li que no importa que se’n rigui del
Sr. Ensenyat, que massa pena passa avui, i a mi em sap greu per
ell, i li dic de tot cor, i no importa parlar de si ho va pactar en
el Castell de Bellver o no i a veure i a veure la transparència
que hi va haver si havia de ser senador o no.

Miri, nosaltres no votarem que no al que vostè diu de
filosofia, perquè vostè la demagògia la domina bé, la dominada
molt bé sempre, fa més de 25 anys que treballa aquest tema i
el treballa bé, i jo li reconec, nosaltres li diem no, no a coses
que són bones per a la comunitat autònoma, nosaltres li diem
no a incrementar les llistes d’espera, li diem no al seu
sectarisme, li diem no a prendre el pèl a la gent contant-li el
que no és, li diem no a segons quines històries comunistes, li
diem no a barracons, li diem no a les coses que no són -sí,
això dels barris, vostè sí que segrega en barris, vostè sí que fa
barris de pobres i de rics amb aquest observatori que vol fer-,
això és allà on anirem.

Nosaltres, per tant, li deman que no faci demagògia dient
que nosaltres diem no a les coses que són bones, i jo li
demanaria també una altra cosa, Sra. Armengol, més humilitat,
vostè no es caracteritza precisament per ser una persona
humil; vostè, Sra. Armengol, sempre es presenta aquí
supremacista, és superior a tots nosaltres, i aquesta
supremacia de l’esquerra no és tal, Sra. Armengol, això fa
molt de temps que ja no hi és, si vostè és superior a jo ni jo ho
som a vostè, estarem més preparats , més formats, tendrem
més experiència o menys, però que vostè sigui supremacista
sobre tots nosaltres jo no li puc admetre, Sra. Armengol. I
això és al que ve aquí i vostè mai no reconeix que ha fet res
malament i, en canvi, tampoc mai no reconeix que d’aquí s’han
fet coses que estiguin bé i en 35 anys alguna cosa s’haurà fet
bé d’aquí, idò vostè no és capaç de dir-ho, no li surt, ja li ho he
dit moltes vegades des d’aquesta tribuna, reconegui el que s’ha

 



72 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 2 / 27 de juny de 2019 

fet bé, igual que ha de reconèixer el que vostè fa malament,
que moltes de coses les ha fet malament, Sra. Armengol.

Vostè ha parlat abans que aquí faltaven molts doblers en
aquesta comunitat autònoma, sí que en falten, 190 milions
d’euros als quals vostè va renunciar, per tres anys, no per
quatre, són 570 milions d’euros, vostè ha fet un forat a aquesta
comunitat autònoma enorme, enorme.

(Alguns aplaudiments) 

I vostè em parla del tramvia, del tramvia d’aquí de la badia
de Palma? Vostè es va gastar 3 milions d’euros en despeses
que encara no sabem on són i vàrem haver de tornar 32
milions d’euros dels 35 que ens havien enviat. A vostè li varen
enviar 140 milions d’euros, a vostè, al consell, per fer
carreteres, i en va fer 20, i els altres 120 els va malgastar, els
va gastar amb despesa corrent. I vostè em du a parlar d’aquell
temps...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... i jo no n’hi parlaré més d’aquell temps, no n’hi vull parlar de
la fallida que ens varen donar, d’això no n’hi vull parlar. Jo li
vull parlar d’això d’avui, i vostè segueixi parlant de fa 15 anys
que és del que parla i de fa 20, perquè, és clar, vostè en fa 25
que és aquí, jo, com que no hi era, vull parlar d’ara i del futur.

Per tant..., no, no, jo sí... bé, hi vaig ser quan vaig haver
d’aixecar la fallida que vostè em va deixar, quan vaig haver de
tornar els doblers que vostè malgastava...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... és clar que sí, és clar.

I vostè em parla d’habitatge? Me’n pot parlar d’habitatge,
me’n pot parlar d’habitatge, 40 milions d’euros vaig haver de
pagar jo quan vaig entrar, i aqueixa senyora va endeutar tres
vegades l’IBAVI, amb 40 milions d’euros els va passar a 120.
Això és el que té vostè, Sra. Armengol, no em faci parlar
d’això i parlem de futur. Jo ho entenc que vostè es troba més
còmoda parlant de passat i... tapar.

I he tornat tenir la sensació que vostè em fa oposició, no
hi ha manera, Sra. Armengol, vostè ha de fer oposició, li
agrada l’oposició, és vera que l’han votada per fer govern, però
no en sap, vostè ha de fer oposició, continua fent-me
oposició, però bé, jo supòs que qualque dia, quan acabi ja se
n’adonarà.

Miri, jo crec que hem de consolidar el dret a tothom i és
vera, i vostè hauria de consolidar els drets del personal interí
de sanitat. Vostè ha dit que ha consolidat tothom i acaba,
acaba... acaba de recórrer una sentència per no pagar-los. Això
és el que fa vostès, contar mentides una rere l’altra.

Miri, Sra. Armengol, a vostè li varen obrir conflicte
d’inconstitucionalitat a la Llei d’habitatge i si li han passat

malament les notes ho torni revisar, em sap greu, em sap
greu...

(Alguns aplaudiments) 

Però bé, és important que aquest debat és el seu debat
d’investidura. Miri, Sra. Armengol, empraré..., no ho volia fer,
però com que vostè m’ho ha posat així, empraré la mateixa
manera graciosa que té vostè de dir les coses. Miri, a l’any
2015 l’endeutament de les Illes Balears era de 8.330 milions,
són molts de doblers, és una xifra molt elevada, però a l’any
2018, a finals, són 8.706 d’endeutament, que encara ho és
més, 4.000 milions d’euros més, no, és aquí, són les seves
dades, són oficials, eh?, són les d’Hisenda.

Miri, Sra. Armengol, els pacients amb demora de més de
60 dies, la mitjana són 3.048 persones, que és una xifra molt
important, però és que resulta que al mes de maig vostè en té
6.501 que encara són moltes més. Vol que continuem així? Jo
no hi vull continuar perquè li vull dir una sèrie de coses més
i li vull tornar reclamar que em contesti coses que no m’ha
contestat, que amb això vostè, que té tot el temps del món,
perquè jo tenc deu minuts ara i abans trenta, per tant, segueix
fent el que sempre s’ha fet en aquest parlament.

“Vostè no m’ha parlat de tot”, és clar que no, no tenc
temps, Sra. Armengol. Em dóna el seu temps? Li parlaré de
tot, però doni’m el seu temps, és que...

Miri, sap per què és que no ens podem fiar nosaltres de
vostè? Perquè si mira els acords de governabilitat del 2015 hi
ha uns incompliments enormes: pla antidesnonaments dels
primers cent dies, res; creació de més habitatges públics, ni
un; agilitar tràmits administratius, 18 mesos en donar
permisos; evitar duplicitats, es tornen posar perquè no s’ha fet
res; el govern..., reduir el nombre d’assessors, més
conselleries; reduir els concerts sanitaris, no n’han reduït ni
un; reforma de l’hospital de Son Dureta, caurà tot sol,...

(Algunes rialles)

... ja li ho vaig dir, i així un grapat més -així un grapat més.
Però miri, sap per què ens preocupa i no li volem donar la
confiança? Perquè les mesures de l’acord de governabilitat
d’ara diuen: llei del dret a la informació per garantir l’accés a
una informació veraç i independent. Què volen, controlar els
mitjans ara? Garantir el dret dels ciutadans a ser atesos en les
dues llengües oficials, això no s’ho creu ningú de vostè, Sra.
Armengol. Aprovar una llei de mecenatge cultural, però si està
aprovada, però vostè no l’ha desenvolupada, és que està
aprovada des del març del 2015. Garantir sis mesos de feina
a l’administració dels joves, els joves el que necessiten és fer
feina no dins l’administració, fer feina, i el que vostè ha de fer
és fer convenis amb...

(Remor de veus)

... no, no importa dins l’administració només, vostès tot ho
volen fer dins l’administració, i no hi ha cap empresari que
vulgui agafar com a experiència només perquè hagis estat sis
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mesos dins l’administració. Això no ho faran creure a ningú
dels empresaris, per favor! Això, vostès viuen dins un món que
no té res a veure amb l’empresarial. Només faltaria que ara
perquè té sis mesos de l’administració jo ja el contractaré,
vinga, per favor, Sra. Armengol, vostè no hi ha estat mai dins
el món empresarial, ha estat tot el temps en política i això no
ho entén.

Creació de l’institut de l’energia de Balears per
comercialitzar energia, ara em vol dir que vostè proposa que
el Govern participi dins un sector privat? Un altre “xiringuito”.
Escolti, és que una rere l’altra.

Bé, una altra cosa li vull dir també, perquè el temps no em
fugi, vostè aquí ha menyspreat Eivissa, vostè només ha parlat
de Menorca i de Formentera, si ha parlat cent vegades de
Menorca i Formentera n’ha parlat tres d’Eivissa i per dir que
el vaixell anava de Formentera a Eivissa i no li ha quedat altre
remei.

(Alguns aplaudiments) 

Això no està bé, eh!, això no està bé, Sra. Armengol,
perquè Eivissa la governi el Partit Popular com la governarà
vostè no l’ha de menysprear. Vostè l’ha de posar al mateix
nivell de Menorca, de Formentera i de Mallorca i això no ho
ha fet. Per tant, nosaltres estarem vigilants perquè Eivissa rebi
el mateix tracte que la resta d'illes, maldament no s’hagi fet
pacte amb vostè.

Miri, les preguntes sense resposta ni concreció: està
disposada a baixar els imposts a les rendes mitjanes i baixes?
Sí o no? I vostè té tot el temps del món.

Li ho diré poc a poquet, baixarà el tram autonòmic de
l’IRPF a les rendes de menys de 30.000 euros? Sí o no?

Les mesures fiscals del règim especial de les Illes Balears,
entraran en vigor al gener del 2020 com a molt tard? Sí o no?

Comptarà la nostra comunitat amb un finançament
autonòmic que tengui en compte que som la segona comunitat
que més aporta? Sí o no?

Té algun pla d’inversió per recuperar les zones més
madures? M’ha dit que sí, però no m’ha dit quin, però aquesta
me l’ha contestada, dient sí o no, com? Planning?

Pensa reduir el turisme de creuers? Com? Planning? De
veres regularan el tot inclòs? Com? Planning?

Quants habitatges de grans tenidors s’han posat ja a
disposició dels ciutadans a través del parc públic de l’IBAVI?
Són zero, però bé, quants?

Quines són les mesures extraordinàries que es
comprometen a implementar els sis primers mesos de la
legislatura per donar resposta a la falta d’habitatge? Quines?
Com? Planning?

Quan signarà el conveni per a inversions ferroviàries que
vostè i el Sr. Ábalos ens varen anunciar pocs mesos abans de
les eleccions? Quan? Planning de les inversions?

Què farà perquè Madrid ens pagui els 240 milions d’euros
del conveni de carreteres de l’any 2004, què farà? Quan els
durà? Perquè la seva consellera d’Hisenda... li va dir al Sr.
Melià, me’n record com si fos avui, deuen ser..., es deuen
haver quedat volant devers València...

(Se sent una veu de fons que diu: “són de camí”)

... sí, són de camí. D’això fa tres anys i mig...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, no, no, es veu que l’avió ha acabat la benzina i ara
l’haurem d’anar a cercar.

Quin termini maneja per implementar l’educació universal
de 0-3 anys? Tampoc no ens ho ha dit, timing, serà per a
enguany, serà per a l’any que ve, seran tres anys? Digui’ns-ho,
concreti. Vostè ja ha governat quatre anys, idò ho té molt bo
de fer, si no és que ha tirat un... un coet i... per sortir del pas.
Jo crec que no, jo crec que vostè ho sap, digui’ns-ho.

El conveni per a inversions hidràuliques amb el Govern
central per import de 360 milions d’euros, quan el signarà,
Sra. Armengol? Com es concretarà? Quines mesures durà?

Escolti, aquestes són les preguntes que a mi m’agradaria
que vostè em contestàs. I no em torni contestar, si no li sap
greu, de fa 15 anys i de fa 20, perquè jo entenc que vostè
aquell món el vivia, però jo no. Contesti’m això i després, és
vera, Sra. Armengol, no em faci demagògia, jo li ho deman per
favor, perquè a més no té el perquè, no em faci demagògia
barata en segons quins temes, per favor, i no em torni retreure
coses de fa 15 anys ni em compari situacions molt, molt greus
que vàrem patir en aquesta comunitat autònoma i que no
s’haurien de tornar repetir perquè vostès ens deixaren això en
fallida.

Per tant, contesti’m per favor aquestes preguntes i jo em
donaré ben per satisfet i li donaré l’enhorabona ben content i
esperant i desitjant que li vagi molt bé, Sra. Armengol, perquè
els seus èxits són èxits per a la gent de Balears i els seus
fracassos si són com els d’aquesta passada legislatura seran
fracassos també per a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies... Moltes gràcies, Sr. Company. Ara
correspon al Grup Parlamentari Unidas Podemos.
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EL SR. YLLANES I SUÁREZ:

Gràcies, Sr. President, renunciam a utilitzar el torn de
rèplica. Gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez- Ribas.

Senyors diputats i diputades, un poc de silenci. Pot
començar Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bones tardes. Sra. Armengol, li vull deixar ben clar des del
principi, perquè suposo que ja ho ha dit en campanya electoral
i avui ho ha tornat comentar, i avui, com que és el nostre
primer dia, perquè quedi clar des del dia d’avui, nosaltres no
som la dreta...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., em sap greu, em sap greu.

(Rialles de l’intervinent)

Em sap greu, nosaltres som un partit liberal, progressista,
reformista i europeista i no som la dreta, talment. És més, no
tenim cap acord d’oposició ni amb el Partit Popular, ni amb
ningú més, nosaltres farem la nostra oposició des de la nostra
banda...

(Remor de veus)

..., bé, això és un acord puntual...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyors diputats i diputades, un poc de
silenci.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Volia manifestar això d’entrada perquè quedés clar, sinó
cada dia haurem de tornar repetir-ho a cada intervenció.

Després un altre tema, ha comentat que ningú no ha parlat
d’innovació, jo li he parlat d’innovació i a més li he reconegut
la feina, el que passa és que també li he dit que el tema de la
innovació és un tema molt sensible, a mi m’apassiona
personalment, i a les altres regions europees fan molta més
feina de la que fem nosaltres. I nosaltres, per seguir en un
nivell òptim d’innovació per a les nostres illes, hem de fer un
esforç molt més important del que fem ara. I vostès ens
tindran al seu costat amb aquest tema, perquè és un tema
realment d’Estat i que normalment a nosaltres ens tindrà al seu
costat per a qualsevol tema relacionat amb innovació, perquè

realment considerem que és el futur de la nostra joventut i
dels nostres estudiants.

Sobre l’atur juvenil, bé, jo  també tinc fills i sóc dels
principals preocupats, com molts de nosaltres, que tenim un
atur juvenil del 30% i evidentment el que li  he dit és que
considerem des de Ciutadans que no pot ser que la principal
mesura per atacar el greu problema de l’atur juvenil sigui
contractar sis mesos els nostres joves a l’administració, és
cert que pot ajudar temporalment, però que realment si volem
que els nostres joves puguin incorporar-se dintre del mercat
laboral, consideraríem segurament més lògic incentivar
empresaris perquè contractin joves, o fomentar ocupació
juvenil, és això el que hem dit, no he acusat mil joves que han
fet aquest projecte, ni res d’això.

Sra. Armengol, no té l’exclusiva de l’interès de les Illes
Balears, tots estam interessats per unes Illes Balears millors,
tots els nostres diputats de Menorca, d’Eivissa i de Mallorca
estam preocupats perquè les nostres illes tinguin un futur
millor i siguin unes illes que tinguin progrés, evidentment.

I realment m’ha sorprès, m’ha sorprès perquè ha posat a la
meva boca una cosa que jo no he dit i l’hi ho tornaré llegir,
perquè m’ha sorprès que digui que jo he dit alguna cosa del
REB referit a Pedro Sánchez, jo el que li he dit és la seva
negociació amb el finançament i amb el REB, el que passa és
que jo li tornaré llegir el que he dit, i, a més, ho enllaçaré amb
un altre tema: estic d’acord amb el Sr. Company, d’una manera
molt demagògica, amb els motius pels quals no l’hem votada,
vostè ha fet una llista de motius, no m’heu votat per això, per
això, eren uns 15 motius. Jo li he dit els motius, la nostra
motivació per no votar-la i ara la hi tornaré dir, perquè quedi
clar quins són els nostres motius i que no són els motius que
vostè ha dit, perquè realment nosaltres estem interessats en
moltes coses que vostè ha dit que nosaltres no estem
interessats, però que sí que estem interessats. El nostres
motius per no votar-la, més li dic, el Sr. Company ho ha fet
similar al que he dit jo aquest matí. 

Jo he dit: a la Sra. Armengol le diremos no a la lengua,
como requisito para acceder a la administración y como un
factor de división social. Sra. Armengol, le diremos no a
una arquitectura institucional que suponga un
engrosamiento de la administración, a base de creación de
más entes públicos para pagar fidelidades a sus socios del
pacto. Sra. Armengol, le diremos no a un modelo donde el
Gobierno pretenda ser el principal factor de crecimiento,
obviando el papel de las empresas, PIME y autónomos. Sra.
Armengol, le diremos no a limitar los precios del alquiler.
Sra. Armengol, le diremos no a la práctica de la
turismofobia y a la utilización partidista de nuestras
necesarias normas sobre el territorio y medio ambiente,
para prohibir, limitar e impedir el normal libre desarrollo
de las actividades. Y le diremos no a la inseguridad jurídica
que representan ustedes con sus peligrosos socios y que no
permiten a empresas y personas ser osados en la toma de
decisiones. Aquests són els nostres motius.
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I també li he dit els motius que una vegada, evidentment
tots sabem que avui sortirà escollida, una vegada vostè sigui la
propera presidenta del Govern balear, que seré el primer a
felicitar-la, li he dit els motius pels quals sí estarem devora
vostè i un d’aquests motius era..., le diremos sí a un
verdadero REB que compense completamente las
desventajas y sobrecostes derivados de la insularidad y a
un sistema de financiación autonómico justo con nuestras
islas. 

En el seu moment, quan es va redactar el document que
vostè va dur a Madrid a negociar amb Montoro, i pràcticament
va tenir la unanimitat, va tenir darrera tots els partits polítics,
entre els quals també nosaltres, no sé si se’n recorda, i també
la societat civil. Nosaltres vam donar suport al REB que es
proposava a un primer document, després, quan es va negociar
i ja es va perdre la possibilitat de negociar-ho amb el Sr.
Montoro, i ja va ser amb la Sra. Montero, doncs la cosa ja va
devaluar-se tant, que, evidentment, nosaltres no vam estar
d’acord i al Congrés dels Diputats, com he comentat abans,
ens vam abstenir del REB descafeïnat que havia sortit després
d’aquelles negociacions. Bé, això és el que ha passat i no sé
quina imatge tenen vostès de com ha anat la situació.

Finalment m’agradaria comentar que nosaltres sí que hem
parlat d’Eivissa, realment tenim l’orgull de tenir un diputat
d’Eivissa i un diputat de Menorca, que tots dos faran
moltíssima feina per a les seves illes, i realment qualsevol
cosa que afecti les illes de Menorca i d’Eivissa, estaran ben
representades pels nostres diputats.

I bé, li desitjo tota la sort del món en la pròxima legislatura
i sap que en determinades coses ens tindrà en contra i en
moltes determinades coses ens tindrà a favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

La inexperiència. Sr. President, no farem ús del segon torn
de paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr.  Ensenyat. Idò passam al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señores diputados buenas
tardes. Hola Sra. Armengol, ¿qué tal?

Nosotros sí que somos la derecha.

(Remor de veus)

Donde está el problema es en el centro, que hay
overbooking en el centro, que nosotros sí que somos la
derecha y no tenemos ningún complejo en decirlo; no es nada
malo, de hecho hay miles y miles de ciudadanos que votan esta
opción política a la que, por mucho que intenten ningunear,
entra con más fuerza y cada vez más en las instituciones. Mire,
yo creo que tendría que sacar cada vez menos pecho de esos
grandes resultados que dice que ha sacado, porque
prácticamente los que han votado a los partidos que
conforman el pacte y los que no son prácticamente los
mismos. Con lo cual, lo que sí que le recomiendo si usted es
demócrata es que no gobierne sólo para el 50% de la
población y legisle, no legisle, mejor dicho, de espaldas a la
mitad de la población.

Permítame que haga unos comentarios al discurso que ha
hecho la Sra. Cano, porque veo que inciden sobre lo que se
avecina, y creo que es una mala noticia para los ciudadanos de
Baleares, porque decir como logro que se ha devuelto la
tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales no me parece un
logro, me parece justo lo contrario, y me parece una
irresponsabilidad. Otorgar tarjetas sanitarias con todos los
servicios completos a personas que no han cotizado en su vida,
que no han pagado impuestos y que tienen que sostener la
sanidad todos unos ciudadanos que ya están masacrados a
impuestos, que, con su esfuerzo fiscal, mantienen una sanidad
que ya tiene bastantes problemas, me parece una
irresponsabilidad. Y además me parece una injusticia también
con aquellos inmigrantes...

(Remor de veus)

... -tranquilos-, con aquellos inmigrantes legales, que sí que
han hecho un esfuerzo en poner sus negocios, en pagar
impuestos, en cotizar a la Seguridad Social y que sí tienen
derecho a esa tarjeta sanitaria. Una cosa es que un inmigrante
ilegal pueda acceder a los servicios de urgencia, porque aquí
a nadie se le va a dejar morir en la calle, tampoco hagan
demagogia con eso, nosotros ni nadie quiere, ni nadie en el
mundo civilizado quiere que eso ocurra, aunque sea un señor
que acaba de llegar de forma ilegal, una cosa es atender en un
sistema de urgencias y otra cosa es darle una tarjeta sanitaria
con todos los servicios a personas que no han pagado ni han
cotizado ni han hecho absolutamente nada, y además porque no
lo podemos sostener, y eso lo que ocasiona es un efecto
llamada.

Y mire, la inmigración ilegal no cabe toda en Mallorca, ni
en Menorca, ni en Ibiza, los inmigrantes de África no caben,
es que, mire, si cupieran, pues podríamos hacerles sitio, pero
es que es imposible y no lo podemos pagar, por lo tanto es una
irresponsabilidad manifiesta.

Al igual que hemos visto que vuelven a cargar contra la
economía de mercado como impedimento para la igualdad
social. No será que el comunismo de sus socios de Podemos
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es la solución a esa economía, mejor dicho, a esa igualdad
social, eh. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es dejar de
malgastar y de engordar la administración para colocar a
amiguetes y abrir chiringuitos varios.

Igual que se llenan la boca en repartir la riqueza, hay que
repartir la riqueza...

(Remor de veus)

... pero con el resto de España no compartimos riqueza alguna.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, un poc de silenci, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Hay que repartir la riqueza, como
decía, está muy bien, pero con el resto de España no
repartimos riqueza, o sea, el concepto de solidaridad, eso no
entra, está bien, de acuerdo, ese es su concepto de solidaridad.

Mire, hay un tema muy importante y al que usted ha hecho
referencia, Sra. Armengol, que es el tema de la educación,
también ha hablado de la sanidad, pero, empezando por la
educación, y lo ha relacionado también con los derechos de la
ciudadanía y lo ha relacionado también con que ahora, desde
que gobiernan ustedes, hay paz social, mire, no, lo que hay es
una especial de pax romana, ¿usted sabe lo que es la pax
romana? Pues es esa paz impuesta de contentar con
millonarias subvenciones a infinidad de sindicatos,
adoctrinadores, por cierto, en el sistema educativo, para que
no hayan revueltas y no se salten la ley, como saltaban algunos
funcionarios.

¿Qué pasa, Sra. Armengol, con ese derecho de la
ciudadanía que es poder elegir la lengua de escolarización de
los hijos? ¿Eso no es un derecho válido, no existe el derecho
a poder elegir? Tiene unos socios separatistas que se llenan la
boca constantemente con el derecho a decidir, pero qué
derecho a decidir si no dejan ni a las familias poder elegir la
lengua de enseñanza que quieren para sus hijos, ¿eso no es un
derecho?, eso es un derecho que ustedes vulneran
constantemente y que afecta a miles y miles de ciudadanos en
Baleares.

Miren, yo no soy político profesional como ustedes, usted
es un ejemplo de ello, por cierto, pero sí me habían dicho que
los políticos mienten mucho, pero oiga usted, es que está
batiendo todos los récords solo en la primera intervención,
todos los datos que ha dado de sanidad de que el requisito
excluyente del catalán no afecta, ni nadie se ha ido, ni hay
ningún excluido por exigir el catalán, pues a lo mejor se ha
olvidado que más de veinte médicos han abandonado las islas,
unas islas que, además, tienen carencia de médicos,
precisamente por el requisito del catalán. Pero es que ha
ocurrido también en la Administración General del Estado,
460 opositores -por si no se han enterado-, 460 opositores se
quedaron fuera por no presentar el certificado de catalán a la

Administración General..., oiga y era para puestos que no
tienen nada que ver con la lengua, era para puestos técnicos
profesionales, y dejaron a 460 fuera.

Pero es que el sindicato CSIF también les dijo a ustedes,
a los de la bancada socialista, que se excluyeron de sus
oposiciones a sanidad a más de 800 administrativos, por no
acreditar también el catalán. O sea, si esto no es una barrera y
una exclusión ya me dirá para usted qué es dejar a la gente sin
trabajo por certificados lingüísticos. Porque ustedes crean un
problema con la lengua, un problema que no existe en la calle,
pero que cuando se enfrenta un ciudadano a la administración
pública se encuentra con esa barrera excluyente.

Yo, lo mejor que podrían hacer cuando hablan de datos de
paro es mejor no nombrarlos, porque, mire, es que la tasa de
paro juvenil está en más del 36%; entonces, oiga, mejor no
hablemos de paro porque desde luego las políticas de empleo
dejan mucho que desear. Pero, claro, como usted está, iba a
decir secuestrada por sus socios radicales, pero realmente yo
creo que se encuentra muy a gusto porque incluso ha llegado
a criticar a esos partidos de ámbito nacional, y ha hablado de
no sé qué de obediencia estatal, pero su partido sigue siendo
un partido nacional ¿no?, o a lo mejor es que ya se ha
convertido en un partido nacionalista puro y duro, no me ha
quedado claro.

Lo que sí que me ha quedado claro, Sra. Armengol, es que
usted es de los favorables, usted que se llena la boca con la
democracia, a establecer cordones sanitarios. Antes ha
hablado, se refería a no sé qué acuerdos entre el PP y
Ciudadanos, pues felicitándoles en que oigan, miren qué bien,
han dejado fuera a los de VOX y tal, o sea, usted es partidaria
de esos cordones sanitarios, muy democrático por cierto,
usted va muy bien; pero, mire, yo realmente le rogaría que a lo
largo de esta legislatura hiciera un esfuerzo de democracia,
porque su partido precisamente no es un ejemplo a seguir con
sus socios, con los que llegan a acuerdos, con los que
gobiernan no solo en Baleares sino en diferentes comunidades
autónomas, ustedes no pueden alegrarse de que se dejen fuera
de pactos a una fuerza democrática y constitucional, como es
VOX, cuando ustedes van de la mano de partidos proetarras,
como Bildu. Ayer vivimos una secuencia, la verdad es que
lamentable y vergonzosa, como fue como la te levisión
pública, que pagamos todos los españoles, concedió una
entrevista a un terrorista que se llama Arnaldo Otegui, y eso lo
ha propiciado su gobierno socialista; o sea que ustedes
precisamente para dar lecciones de moral, ninguna.

Mire, y le voy a decir, además, en qué nos diferencia que
la defensa de la ley y de la democracia a los de VOX con los
del Partido Socialista, y es que nosotros tenemos muy claro
quienes son los que están al margen de la ley y los que quieren
romper el ordenamiento constitucional, los que quieren acabar
con la unidad de España, los que van de la mano de los
terroristas; por ejemplo, hoy lo hemos hecho y lo volveremos
a hacer, por eso le decía yo esta mañana que nosotros no
vamos a hacer la misma política que se ha venido haciendo
aquí por unas formaciones o por otras, esta mañana hemos
presentado una querella contra el expresidente Rodríguez
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Zapatero, por omisión del deber de perseguir delitos,
revelación de secretos y colaboración con banda terrorista, al
haber conocido las vergonzosas actas de negociación con la
banda terrorista ETA; sí que ustedes, si realmente defienden
la democracia, deberían separarse urgentemente de todos
aquellos que quieren acabar con la misma, porque si algo nos
diferencia, Sra. Armengol, es la defensa de la ley, es la
defensa de la legalidad, la ley es lo que nos equipara como
ciudadanos libres e iguales, dejen de hacer demagogia con
otras cuestiones, es la ley. Y en estos momentos ustedes van
de la mano de partidos que quieren acabar con nuestro
ordenamiento legal, nadie está por encima de la ley, Sra.
Armengol.

Lamentablemente, vemos que en Baleares vamos a tener
una legislatura más de radicalismo, de extremismo y de
políticas que van en contra del bienestar de los ciudadanos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Correspon al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula
el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Com que el matí no havíem acabat,
acabaré. Li deia en aquell moment que la sanitat, la passada
vegada en sanitat començàvem oferint-li un pacte, també
vàrem començar la passada legislatura amb un document
damunt la taula per un pacte per l’ensenyament que mai no es
va arribar a materialitzar. I sí, sé perfectament que el seu grup
va signar aquest document, així com els seus socis de MÉS,
que també varen firmar aquest document, però el seu nou
company de govern, eh, els socis de Podemos, no el varen
subscriure i no me n’he oblidat d’això. I aquesta legislatura ens
preocupa encara més.

I li vull fer unes preguntes, Sra. Presidenta: què passarà
amb l’escola concertada? Què passarà amb els docents de la
concertada? Els equipararan en les condicions laborals amb
l’escola pública? Revisarà uns mòduls de concert educatiu que
duem més de deu anys sense rebre una nova millora? Tendrà
en compte la concertada pel que fa a l’etapa d’educació 0-3
anys?

Sra. Armengol, El Pi vol una educació  de qualitat a la
pública, sense cap dubte, però que tenim un 35% que es troba
a la concertada i no la podem oblidar, no la podem dimonitzar
la concertada, perquè és evident que és ben necessària perquè
no tenim doblers suficients per cobrir aquest 35%. I crec que
el conseller s’ha dut bé amb la concertada.

Volem que no hi hagi barracons, està clar, però necessitam
més doblers de Madrid; que les famílies tenguin facilitat per
triar l’escola que volen, sense guetos, sense guetos, això de

demanar una sola a Palma és guetos, només la inexperiència,
només la inexperiència de no haver governat un municipi...

(Alguns aplaudiments)

... durant molts d’anys, no una legislatura, quatre, ni punyetera
idea! Més diria, això és de senyors, això és de senyors!

(Remor de veus)

I jo som de Can Barral i a Can Barral era gent molt normal
i corrent...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... que convivia i compartia les coses.

Per favor, no tornem enrera, ja poden bel·lar, cantau,
cantau, cantau estimat, cantau si en teniu gana!

(Remor de veus i algunes rialles)

Ehhh, sense discriminar els nostres fills per llengües, cap
de les dues llengües oficials, els infants d’aquesta terra han
d’acabar el seu ensenyament obligatori amb competències
plenes en català, en castellà i en anglès.

Ens preocupen també els casos d’assetjament escolar a les
Baleares, a l’any 2018 es presentaren -sí, xerrin i no escoltin-,
es presentaren 123 casos de bullying, la meitats dels quals
amb denúncia judicial. Miri aquests joves, són el nostre futur
i la llavor que sembram ara i és el fruit que recollirem demà
i no pot ser que la majoria dels casos siguin les víctimes les
que han de canviar d’escolar, després d’haver sentit frases
recurrents com “són coses de nins”; la violència és violència
en nins i adults, hem de menester actualitzar i aplicar el
protocol contra l’assetjament, fer feina per no estigmatitzar
les víctimes, que la comunitat educativa estigui preparada per
fer front a aquests casos que són greus.

Un altre dels assumptes que ens preocupen molt són les
tràgiques dades de la violència de gènere a la nostra comunitat,
segons dades recents tornam liderar la taxa de violència de
gènere, aquesta xacra que ens fa, o almenys a mi, empegueir.
Escoltin bé, 23 víctimes per cada 10.000 dones; més de 7
punts per sobre de la mitjana de tot l’Estat, això passa aquí, a
Balears, on hi som tots. No és que ho facem malament, és que
no sabem com ho hem de fer i hauríem de ser capaços de
canviar aquesta situació, perquè aquest tema és per guardar
silenci i reconèixer que aquí és allà on més moren dones.

Li demanava, Sra. Armengol, que no escatimi en aquest
punt, que les dones víctimes de violència són víctimes dels
seus maltractadors, però també ho són del silenci.

Ens agradaria poder parlar aquests darrers cinc minuts
d’altres qüestions, com podria ser del tema del transport. Li
voldria dir que crec que la reivindicació que fa la Federació
del Transport de CAEB, de crear un centre logístic de càrrega
i descàrrega per a la distribució de mercaderies, és fonamental
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que es posi en marxa el més aviat possible. Aquest és un tema
de mobilitat molt important i que pot agilitar el moviment de
tots aquests camions que distribueixen i també de les
persones, li deman que faci cas a la Federació del Transport.

Si el Govern de Madrid no ens dóna enguany les inversions
coherents i  necessàries que segurament tendrà Cantàbria,
perquè hi arribi el tren d’alta velocitat, i no posam en marxa
temes de transport públic, difícilment canviarem el col·lapse
que tenim amb la mobilitat, amb la qual cosa ens jugam molt
aquests pròxims sis mesos, perquè el que faci Madrid aquests
sis mesos marcarà que puguem descongestionar o no
descongestionar en les inversions. Són projectes molt grossos
que necessiten un any i mig per desenvolupar-se, vuit mesos,
segurament, o nou, anant aviat, per adjudicar-se, perquè no tan
sols han d’anar al BOIB, sinó al BOE, sinó que també han
d’anar al butlletí comunitari, grans infraestructures d’aquest
tipus que pugen a molts de milions, i perquè la gent els pugui
veure el 2023 ho hem de tenir clar pel Nadal d’enguany, així
de clar.

Li volíem demanar, en ordenació territorial tenen cap
acord de canvis importants? Canviaran el tema de les
quarterades a Mallorca per poder fer... això està firmat a
qualque lloc que no ho haguem vist, que puguin fer una casa en
rústica amb menys quarterades que abans? M’ho pot dir?

En tema d’aigua potable, he vist l’anunci, que està molt bé,
aquest anunci que ha fet el Govern, de la cinta de les maletes
en tema d’aigua, però tot això està molt bé si a la vegada fem
un pla per eliminar les pèrdues dels 67 ajuntaments de
Balears, que més d’un perd el 50%, perquè ens en pot pujar un
damunt la cinta d’estranger que s’assabenti que tenim una
pèrdua d’un 30, d’un 40 i d’un 50% a les xarxes i ens digui:
què punyetes en dieu a nosaltres, si vosaltres perdeu l’aigua
pels baixos? Així de clar! Ho dic perquè la coherència és
important en aquestes coses. A mi m’agrada fer contrari a l’arc
iris, i aquest espot és molt bo, és conscienciador, però aquí ha
de menester vostè que no es dimonitzin les dessaladores, que
tant de bo de les dessaladores, tant de bo, tant de bo!, i el que
hem de fer és interconnectar a cada illa, a cada illa, un lloc i
l’altre perquè l’aigua potable arriba.

Li volíem dir que el tema de la posidònia és un debat fals
que tenim el de les barques, el que hem de fer amb la
posidònia és fer el que va acordar la Sra. Margalida Rosselló
a l’any 99-2000, primer pacte de progrés, del Life Posidonia,
que es posaven tots els morts o tots els perns ecològics
perquè la gent pogués amarrar, i punt. Després, si han de pagar
3 euros o 4 o 10 ja pagaran, amb la qual cosa hi ha solució
perquè la gent pugui amarrar. Però la posidònia no se’ns mor
pels vaixells, la posidònia que s’ha mort en el Port d’Alcúdia,
en el Port de Pollença, s’ha mort pel mal funcionament de les
depuradores, fan olor de podrit segons quines platges, que no
es recuperaran. Jo faria un pla de recuperació de praderies de
posidònia, i, en canvi, ens és més fàcil donar la culpa als
vaixells, que cada vegada són més d’estrangers i de rics,
perquè els de Formentera, els de Mallorca, els de Menorca i
els d’Eivissa arribarà un moment que no podrem tenir un

vaixell perquè els amarraments són caríssims, tant els que són
de l’Estat com els que són de la comunitat autònoma.

I a aquestes 20.000 embarcacions d’esbarjo que hi ha que
van a pescar quatre vaques i dos serrans els amargam la vida i
els passam la culpa de la posidònia. I la culpa de la posidònia
són les depuradores.

Miri, a Formentera no tendrà el problema de la depuradora,
però no em dirà vostè, des de Formentera, el que passa a l’illa
d’Alcanada,...

(Se sent una veu de fons que diu “i al revés”)

..., -jo no li he dit, no li he dit, i m’agradaria que respectàs
Mallorca com jo respect, com sempre sap, Formentera-, idò
bé, perquè són fets el que jo li cont, no li cont mentides. Amb
la qual cosa, no diguin que no hi ha cartografia de la posidònia,
punyeta!, que va costar més de 3 milions d’euros, i la va posar
en marxa la Sra. Margalida Rosselló, primer pacte de progrés,
i vaig acabar la cartografia jo, a l’any 2005. Què és que no hi
ha cartografia!

(Remor de veus)

La cerquin! Escolti, Sr. Vicent, la cerqui, i digui: la vull
ampliar, no, la vull ampliar, no hi ha cartografia, és que
arribam a dir uns disbarats...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, per favor, no entri en debats...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, però escolti, Sr. President,...

(Algunes rialles)

..., ja que ens veuen per la televisió, que sàpiguen el que hi ha.
Aquí es varen gastar més de 3 milions d’euros que va
començar el primer pacte de progrés.

L’altra qüestió, Sra. Presidenta, i vaig acabant, no hem
sentit parlar d’un nou pla d’infraestructures educatives en
secundària, perquè jo el problema que veig d’infraestuctures
educatives és en secundària ara, perquè de primària ja el tenen
en marxa.

La qüestió de l’agricultura, miri, a nosaltres ens ha agradat
que ahir parlàs d’ajudes a la modernització de les explotacions
agràries amb el suport del Govern, sí, senyora, i ja veurem què
dirà Europa! Doblers directes a la vena. I ens agradaria que
deixàssim de parlar de quilòmetre zero, de comprar productes
de quilòmetre zero perquè a qualque lloc de les illes han de
fer 50 quilòmetres per trobar un pagès que et pugui vendre
qualque cosa, 50 quilòmetres has de fer per trobar un pagès
que et vengui qualque cosa! Per això li demanam, si vostè
ajuda en aquest tema, també ajudi a l’agilitació, tramitació i
pagament de les ajudes agràries, asseguri el desenvolupament
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d’una activitat complementària agroturística viable i adaptada
a la realitat de les explotacions agràries, intenti restaurar la
tarifa elèctrica especial del rec agrícola que amarga les
pageses i pagesos de Formentera, d’Eivissa, de Menorca i de
Mallorca que tenen fixos de 400 euros per bomba de treure
aigua. 

Dita aquesta qüestió, nosaltres pensam que en el tema de
ràdio i televisió autonòmica, i  és el meu darrer punt, hi ha
passat molt per sobre, no ha parlat de la internalització dels
informatius de ràdio i televisió, nosaltres creiem que s’ha
d’internalitzar aquest fet, i  no es pot passar més temps, no
parlem d’un nou model si no donam estabilitat laboral a la
gent.

I per última qüestió, perquè li he de contestar, li agraesc
que vulgui que tirem endavant amb aquest acord, amb aquest
pacte. Em pareix bé que hi hagi sindicats, però no ens oblidem
que qui farà la inversió és l’empresa privada, perquè l’ha de
fer. Jo li diria més, jo crec que és el moment de fer un pacte
d’inversió publicoprivada, eh!, publicoprivada, per sumar el
sector públic i el sector privat, per intentar multiplicar la
força, la palanca per anar realment cap a aquesta inversió que
sigui tecnològica, sigui diversificada i pugui guanyar el futur.

EL SR. PRESIDENT.

Sr. Font, vagi acabant, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, acab. Hi pot haver els sindicats, però no és tant un
pacte de representació institucional sinó com un pacte d’un
mateix pols, amb una mateixa força unir la inversió pública i
privada per guanyar el futur. Aquesta és la idea, li agraesc, i en
aquest sentit si això és així, nosaltres ens abstendrem. 

Moltes gràcies.

(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló que diu: “què vos
passa?”)

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passam al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, no en farem ús. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Tur, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President, no faré ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Cano?

LA SRA. CANO I JUAN:

No en farem ús. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT.

Així, doncs, correspon ara una nova intervenció de la
candidata a presidenta del Govern de les Illes Balears.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies a totes les
intervencions en aquest torn de rèplica, també als que no han
fet ús de rèplica perquè entenc que compartim perfectament
el projecte  que defensam i que, a més, hem defensat a la
campanya electoral, als acords signats entre les diferents
formacions polítiques i que seran el full de ruta del Govern de
les Illes Balears, que tendré l’immens honor de presidir una
nova legislatura en aquesta comunitat autònoma.

Intentaré respondre a tot allò que han demanat els diferents
portaveus d’una forma breu i donaríem després per tancat
aquest debat, si a vostès els sembla bé; ara bé, tenint en
compte que, torn repetir una vegada més abans de començar la
rèplica, que la meva mà està estesa durant tota la legislatura
perquè crec que aquesta serà una legislatura que ha de ser del
diàleg, que ha de ser del compromís, que ha de ser dels
consensos i que ha de ser de la proposta, i que per tant la meva
voluntat és parlar amb tothom i escoltar tothom i, òbviament,
tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra.

Quant al Sr. Company, que ha fet una rèplica jo crec que...,
en fi, se l’ha notat una mica enfadat, Sr. Company, i jo
començaré per dir una cosa que és prou òbvia i prou clara, no?,
nosaltres hem presentat un projecte de govern per a aquesta
legislatura que comença signat entre les diferents formacions
polítiques que, ho dic humilment, però és que té l’aval de la
ciutadania. Els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears són
els que dia 26 de maig varen poder decidir què volien i varen
valorar el que s’havia fet i varen valorar el que s’havia de fer i
varen donar un suport molt majoritari a les forces
progressistes d’aquesta comunitat autònoma, per tant, l’aval
del que presentam aquí és el que volen els ciutadans. Per tant,
Sr. Company, ha d’entendre que aquesta és la situació i que dia
26 de maig els ciutadans parlaren molt clar sobre el projecte
polític que volien per a aquesta comunitat autònoma. 

Vostè ha començat la seva intervenció dient una cosa que
vostè sap que no és certa, ha començat la seva intervenció
dient, bé, és que tot el que ens ha explicat que hem
d’aconseguir del Govern d’Espanya vostè ha dit, fa un any que
governen i que, per tant, haurien d’haver pogut aconseguir. Jo
li dic, hem de fer una apreciació, fa un any es va posar una
moció de censura, però la majoria parlamentària i la del Senat
era majoria absoluta del Partit Popular. Les eleccions han
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estat dia 28 d’abril, encara no hi ha un govern constituït a
Espanya. Per tant, Sr. Company, crec que hem de ser realistes,
per tant, aquesta és la situació que vivim en aquests moments
i que, òbviament, no tengui ni un mínim de dubte, ningú
d’aquesta cambra parlamentària ni cap ciutadà d’aquesta
comunitat autònoma, que tot d’una que hi hagi un govern a
Espanya constituït el primer que farem serà demanar-li hora
per anar a exigir i a reivindicar tot allò que hem explicat durant
aquests dies de debat, però sobretot tot allò que hem proposat
als ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma. 

Vostè ha dit que nosaltres havíem de venir aquí a fer
autocrítica; jo, m’ho permetrà, eh?, m’ho permetrà, però crec
que, en tot cas, qui hauria de fer autocrítica és a qui els
ciutadans li han dit això que has presentat no ens agrada...

(Alguns aplaudiments)

... i qui havia de venir a explicar què vol fer és qui els ciutadans
ens han dit tirau endavant. No ho sé.

Quant a la seva obsessió dels 190 milions, Sr. Company,
ja fa dues vegades en aquest debat que confon l’economia
pública amb la privada. Jo li he dit, el Govern necessita
recursos per fer inversions educatives, sanitàries, d’inversió
pública, de tantes i tantes coses, i vostè em torna a anar a un
règim fiscal, Sr. Company, que res no tenia a veure amb la part
pública, res no tenia a veure; vostès se’n varen anar a Madrid
i varen negociar deduccions fiscals que ara són les que
nosaltres hem ampliat amb les negociacions amb el Govern
d’Espanya i que s’ha de tramitar en el Congrés de Diputats, i
que jo esper el suport del Partit Popular, però vostès varen
renunciar a la inversió del Govern d’Espanya en aquesta
comunitat autònoma, i això és així sí o sí, els agradi o no els
agradi, vostès renunciaren a totes les inversions estatutàries,
senyor..., al règim especial...

(Remor de veus i se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, al règim fiscal, perquè no era especial, fiscal, que
vostès pactaren en el seu moment -jo no és que me’n vulgui
anar enrere, però és que és el que varen fer vostès- que varen
anar a pactar amb el Sr. Rajoy, no hi havia ni descompte de
residents, ni inversions en matèria energètica, ni inversions en
el pressupost general de l’Estat, ni fons d’insularitat, no hi
havia res per a la cosa pública. Per què? Perquè la dreta en la
cosa pública no hi creu i no hi ha cregut mai, i això és la gran
diferència, Sr. Company, aquesta és la gran diferència, aquesta
és, aquesta és.

(Alguns aplaudiments)

Llei d’habitatge, nosaltres què creiem? Que si els bancs i
els fons d’inversió, els bancs als quals algú els va donar molta
injecció econòmica, que varen dir ens ho tornaran i..., i ni un,
ni se’ls ha reclamat, els bancs i els fons d’inversió tenen pisos
que estan buits i hi ha ciutadans d’aquestes illes que necessiten
un habitatge nosaltres hem fet una llei de la qual estam
orgullosos, que ens situa a l’avantguarda a nivell espanyol, que

diu clarament que la cessió d’habitatges temporal l’han de fer
i donar-los a l’IBAVI per poder-los tenir en lloguer social. 

Bé, Sr. Company, no sé com ho he d’explicar més bé,
aquesta llei és l’única de tot l’Estat que no ha tengut el recurs
d’inconstitucionalitat, és una llei que no té recurs
d’inconstitucionalitat, és una llei legal aprovada per aquest
parlament...

(Alguns aplaudiments)

... i que s’ha arribat a l’acord amb l’Estat i no té recurs
d’inconstitucionalitat, i s’aplicarà. Aquesta és la realitat...

(Remor de veus)

..., hi va haver la negociació i hi va haver l’acord, Sr. Company.
Nosaltres...

(Remor de veus)

... nosaltres negociam i acordam i aquesta llei ha estat
acordada i no té recurs d’inconstitucionalitat, no té recurs
d’inconstitucionalitat, no ha d’anar al Tribunal Constitucional,
aquesta és la veritat. Per tant, aquesta llei s’aplicarà. 

I n’estic molt contenta, Sr. Company, n’estic molt contenta
primer de tot ja pels mil i busques que tendran un habitatge
social i que no el tendran els bancs amb un habitatge buit, jo
n’estic molt contenta i molt orgullosa, i molt contenta i molt
orgullosa de poder-la aplicar aquesta llei.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Després diu, després m’ha dit els incompliments que hem
fet , bé, d’habitatge. En fi, torn anar a la campanya electoral,
Sr. Company, i jo... la gent ja li ha dit que ningú no se l’ha
creguda aquesta història que conta el PP, ningú no se l’ha
creguda perquè no és vera. És clar, i sí, a més em diu, i què feu
amb Son Dureta? Bé, Sr. Company, l’enderrocam per fer el
Centre de cronicitat i sociosanitari de les Illes Balears que es
mereixen els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, és clar
que sí, i n’estam molt orgullosos, amb un pla de 120 milions
d’euros, igual que n’estam molt orgullosos de fer-ho al Verge
del Toro, que vostès el varen retornar a l’Estat i que nosaltres
hi invertim; igual que estam orgullosos de fer-ho a Can
Misses,...

(Alguns aplaudiments)

... això és la nostra aposta. Nosaltres no som com vostès, és
clar que sí!

Després..., faré resposta conjunta amb el Sr. Pérez-Ribas
que parlaven dels joves i de l’administració i de l’atur juvenil,
després li contestaré.

Escolti, m’han dit:  no hem parlat d’Eivissa; i tant que
parlam d’Eivissa, jo parl de la comunitat autònoma, parl de les
quatre illes, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
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Formentera. He explicat els pactes que es tenen amb
formacions que són de caràcter insular que representen
Menorca i representen Formentera perquè així ha succeït a les
eleccions i els ciutadans els han elegit. Ara bé, no em diran
que no he parlat d’Eivissa: he parlat de Can Misses, he parlat
de l’escola d’hoteleria, he parlat de la relació amb els consells
insulars, he parlat de la relació que tendrem amb els consells
insulars, de les lleis de les transferències, del respecte al
govern de cadascuna de les illes, i no només n’he parlat, Sr.
Company, jo he actuat durant tota la legislatura i a l’illa
d’Eivissa, gràcies al Govern de les Illes Balears i gràcies a
l’acord amb el consell insular i gràcies a l’Ajuntament de Vila,
hem aprovat la Llei de capitalitat d’Eivissa, hem invertit com
mai en infraestructures hidràuliques; qui ha fet l’emissari de
Talamanca som nosaltres, vostè només en va parlar, nosaltres
el vàrem fer. Aquesta és la realitat...

(Alguns aplaudiments)

..., aquesta és la realitat.

Qui ha apostat per l’escola d’hoteleria d’Eivissa som
nosaltres i qui la farà possible serà el Govern de les Illes
Balears en col·laboració amb el Consell Insular d’Eivissa. I no
ens confongui a cap dels que asseiem aquí, nosaltres no som
com vostès, nosaltres mai no hem marginat ni una institució
ni un ajuntament ni un consell insular per ser d’un altre color
polític, jo mai no faria un delegat a l’illa d’Eivissa, com vostès
varen fer a Formentera, quan governava el pacte a
Formentera...

(Alguns aplaudiments)

... i vostès aquí tenien majoria absoluta.

Després em diu allò dels metges i dels interins i ho tornaré
contestar una vegada més per si no ho han entès. La
interposició del recurs d’aquesta sentència pel que fa
referència a la carrera professional dels metges interins no té
res a veure amb no voler complir aquest dret, tot el contrari.
Ara, Sr. Company i Sr. Pérez-Ribas, que crec que és qui m’ho
ha demanat, nosaltres volem tractar tots els funcionaris per
igual, tots, tots, i creiem que això és el just, i el que volem és
per seguretat jurídica que hi hagi un únic criteri. I hauria de
saber, o com a mínim haurien d’intentar posar-se al lloc que
en aquest moment tenim una sentència que afecta 800
infermeres, 800, que tenen recorregut pel criteri de la carrera
professional per la seva interinitat.

Bé, idò nosaltres què volem fer? Volem parlar amb tothom
i volem el mateix criteri perquè volem tractar igual tots els
funcionaris  públics d’aquesta comunitat autònoma i volem
restablir drets i nosaltres no ho diem, ho fem, perquè hem de
recordar que qui va acomiadar 1.000 professors, 1.000 metges
i qui va retallar com mai els drets laborals de tots els
treballadors públics varen ser vostès. Per tant, no ens han de
donar lliçons, ni una, sobre com s’ha de tractar el personal
d’aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Altres qüestions que m’ha dit, e l deute, a veure si ens
aclarim, el deute, legislatura del Partit Popular, vostès
augmentaren el deute respecte del PIB del 18,3% al 30,2% -
del 18,3  al 30,2-, nosaltres l’hem baixat del 30,2 al 27,6
respecte del PIB, d’acord?

Vostès agafaren una legislatura amb un deute de 3.556
milions d’euros, l’acabaren amb 8.330 milions d’euros,
augmentaren 4.774 milions d’euros el deute públic d’aquesta
comunitat autònoma, això és la seva fantàstica gestió pública
en una legislatura amb zero inversió pública i amb retallades
com mai en aquestes illes. Aquesta és la realitat.

Per primera vegada... No, nosaltres hem augmentat el deute
públic, Sr. Company, en aquesta legislatura, l’hem augmentat
en 376 milions d’euros, suposa un 4,5%; vostè el va endeutar
un 74,48%. Aquesta és la diferència...

(Remor de veus)

... i a l’any 2018 és la primera vegada que baixam en deute en
nombres absoluts, això és el que hem fet. I aquesta legislatura
com mai s’ha invertit en les persones d’aquestes illes, en els
drets dels ciutadans d’aquestes illes.

I em diu, i quina política fiscal faré? La que està al meu
programa electoral, no la seva, la meva, la d’aquests..., la
d’aquells que han guanyat les eleccions, això és el que farem,
Sr. Company! Això és el que farem,...

(Alguns aplaudiments)

... no insisteixi en això, és clar que sí, és clar que sí.

(Remor de veus)

Zones madures, zones madures,...

(Continua la remor de veus)

... -jo entenc que...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, un poc de silenci. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Nosaltres hem explicat el nostre projecte electoral, tenim
els acords signats i els ciutadans ens han donat suport perquè
facem aquesta política, que és la que farem, en política fiscal,
en política educativa, en política sanitària, en política de
mobilitat oberta sempre als acords amb la societat d’aquestes
illes.

Zones madures, farem inversions? Sí, Sr. Company, sí,
no... efectivament...

(Remor de veus)
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..., efectivament, no farem el que vostès varen fer que va ser
zero. Farem inversió en zones madures.

(Remor de veus)

Ja tenim... ja tenim...

(Continua la remor de veus)

... no, vostès poden riure, però vostès varen tornar 60 milions
d’euros a l’Estat per invertir a les zones madures de les Illes
Balears, vostès varen tornar 60 milions d’euros a l’Estat.
Nosaltres de moment n’hem aconseguit 10 que eren als
pressuposts generals de l’Estat 2019. Aquesta és la nostra
realitat, molt diferent de la seva, i amb el Consorci de bosses
de places seguim invertint en els ajuntaments a les zones
madures de les nostres illes i posarem recursos públics del
Govern de les Illes Balears.

És clar, vostè diu: els reptes que tenim com a societat, allò
que jo present com a programa electoral -em diu- són els
grans fracassos de la legislatura. I jo, Sr. Company, li he de dir
que hi estic radicalment en contra, perquè la gent acaba... idò,
tracten la gent... no vull dir la paraula, però, és clar, si acabam
de fer unes eleccions, la gent ha anat a votar i ha dit clarament
que volen que repetim governant, que volen que seguim
governant i que volen que apliquem aquestes polítiques, Sr.
Company, entenguin que qui van equivocats deuen ser vostès. 

Per tant, nosaltres...

(Remor de veus)

... nosaltres crec que anam amb la lògica democràtica, i vostès
estan enfadats i jo ho entenc, estan nerviosos i ho entenc,
tenen problemes i ho entenc, però s’han de tranquil·litzar
perquè això va així i les Illes Balears van bé i aniran millor,
amb la complicitat amb la gent d’aquesta terra que vol seguir
avançant, que vol seguir progressant, que vol un govern seriós,
vol un govern honest, vol un govern compromès amb aquesta
terra i el tendrà, és clar que sí que el tendrà i tendrà un govern
a l’alçada de les circumstancies des de la humilitat i des de
l’escolta sempre a tothom.

I no estam..., nosaltres no tenim aquests problemes que
sembla que té el Sr. Pérez-Ribas de definició, a mi m’és igual,
Sr. Pérez-Ribas, si vostè es vol definir de dretes, d’esquerres
o multicolor, fa discursos de dretes i pacte amb la gent de
dretes i explica polítiques de dretes, això és el que li passa,
això no ho faig jo, ho fa vostè, ho fa vostè.

(Alguns aplaudiments)

És clar, jo... diuen no, no... jo , no és un insult dir-li de
dretes, jo és que jo...

(Remor de veus i rialles)

... què vol que et digui?, cadascú és el que és i cadascú defensa
el que troba, però és clar, aquest lloc de la Mesa del Parlament

els ha pactats amb el PP, Sr. Pérez-Ribas, no els ha pactat amb
l’esquerra...

(Remor de veus)

..., per allà on van a governar pacten amb la dreta i  amb
l’extrema dreta, això és el que fan, i jo, en fi, ho trob molt bé...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ho trob molt bé, ho trob molt bé, i els c iutadans els han
votat i jo ho respect enormement, enormement, jo no tenc cap
problema.

Passem a allò de l’atur juvenil que vostè explicava i que
també ha explicat el Sr. Company. A veure, l’atur juvenil,
encara és elevat, sí, encara és elevat, ara bé, també hem de dir
les xifres que toca, el trobàrem al 52% i estam al 29% i estam
per davant de la mitjana espanyola. Bé, és elevat? Sí, però
l’hem baixat del 52 al 29.

Polítiques actives d’ocupació que hem fet per a joves?
Òbviament, Sr. Pérez-Ribas, no només hem fet els joves
qualificats, no només farem la contractació a l’administració
pública, és que, és clar, això és banalitzar una legislatura de
feina intensa en política activa d’ocupació i, és clar,...

(Remor de veus)

..., no és cert, 1.300 joves, en qualificats ha estat un projecte
d’èxit, i m’agradaria que parlàs no només amb els joves, sinó
amb la gent de l’administració que ha pogut fer feina amb ells
i amb la gent de la Universitat de les Illes Balears, sobretot
amb els laboratoris de recerca, a vostè que li interessa la
innovació, i li agaf el guant perquè aquesta és una de les
polítiques fonamentals que hem de fer en aquesta legislatura,
m’agradaria que hi parlàs i veuria com són projectes d’èxit i ho
veuria segur. I estic convençuda que vostè agafaria aquest
mateix compromís que he agafat jo perquè ho he conegut de
prop, he tengut aquesta immensa sort.

Ara bé, nosaltres amb els joves hem fet línies per menors
de 30 anys amb o sense estudis; hem fet programes perquè
tornin als estudis amb beques d’èxit; hem fet escoles taller per
als joves que deixaren els estudis i els demanam els certificats
de professionalitat; hem fet programes de formació
professional dual amb el tercer sector que són referents a tota
Espanya; hem fet formació dual per als joves a sectors com el
calçat o com la nàutica; hem fet programes d’orientació per a
joves.

Miri, Sr. Pérez-Ribas,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, no, tot això és des de Treball i des d’Educació, hem fet
una estratègia d’FP conjunta des de la Conselleria de Treball
i des de la Conselleria d’Educació, em sap greu que aquesta
legislatura s’hagi interessat poc pel que succeïa en aquesta
comunitat autònoma, però això és el que ha succeït i han
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millorat les coses, tant que els inscrits de Garantia Juvenil que
nosaltres ens trobàrem eren 300 joves, 300 que s’havien
inscrit a Garantia Juvenil. Sap quants n’hi ha ara? 34.000,
34.000. Per tant, no ens digui que no hem fet res, i hem baixat
dels 52 al 29, i és alt, sí, però, Sr. Pérez-Ribas, crec que,
sincerament, el que ha fet aquest govern és important per als
joves d’aquesta comunitat autònoma i així s’ha valorat per part
de tothom.

El Sr. Font em demanava què passarà amb l’escola
concertada, preguntes concretes que se m’han fet. Nosaltres,
vostè ho sap perfectament, hem fet feina en aquesta línia
durant tota la legislatura, hem fet feina amb l’escola pública,
que és la nostra obligació, que és la que garanteix sens dubte
el Govern de les Illes Balears, però també amb la sostinguda
amb fons públics, i jo sempre he parlat així i els he parlat
també d’una forma molt especial de tot el món cooperativista
dins l’escola concertada a la nostra comunitat autònoma. 

Hem de recordar que per primera vegada els infants, que al
final el sistema educatiu el referent nostre final, sense cap
dubte també el seu, és l’alumne, té beques menjadors escolars,
que mai no les havia tengudes, ha entrat en el sistema de
beques la concertada que no havia succeït mai. Les condicions
sociolaborals les hem millorades amb l’escola concertada i
seguirem en la línia d’equiparació des de l’acord amb ells,
com hem fet durant aquesta legislatura. 

He anunciat també que l’ampliació del 0-3 anys també serà
des de la col·laboració amb les escoletes privades que
voldrem concertar. 

Quant al centre de logística que sàpiga que és una idea que
nosaltres estam estudiant, que és una idea que nosaltres
creiem molt positiva per a l’illa de Mallorca quant al transport
de mercaderies i estam treballant amb la Federació Balear de
Transports per trobar una proposta que puguem gestionar des
del Govern de les Illes Balears. 

A veure, ho diré claríssim, no hi ha, no hi ha cap pacte
secret entre cap formació política d’aquesta cambra, nosaltres
no som com segons qui, que està amagat de ser qui és i que
està amagat del que pacta.

(Alguns aplaudiments)

Allò nostre és públic i avaluable, públic, públic totalment,
amb taquígrafs i amb llums i no hi ha absolutament cap mesura
amagada en termes de territori ni amb cap altra qüestió. 

El Pla d’infraestructures educatives que vàrem aprovar
també afecta l’educació secundària de la nostra comunitat
autònoma. En aquest moment acabam, com saben, l’ampliació
de l’institut de Binissalem, Es Berenguer d’Anoia d’Inca, el
Ramis i Ramis de Maó; començam a finals d’any l’ampliació
del Macabich d’Eivissa i està previst l’IES d’urbanitzacions i
l’IES de Son Ferriol, i no sé si me’n deix algun, i els centres
d’FP d’Alcúdia, de Ciutadella i..., l’Escola d’Hoteleria
d’Eivissa. 

Crec que els plantejaments que vostès m’havien fet
concrets són aquests.

Els plantejaments més globals que hi ha, a veure, hi ha gent
que pot ser que tengui un problema per explicar si és
demòcrata o no, nosaltres no el tenim, no el tenim, nosaltres
tenim molt clar el que hem defensat en aquestes illes, el que
hem defensat en campanya electoral, el que hem explicat als
ciutadans i el que hem pogut signar entre les diferents
formacions polítiques.

A mi m’agradaria explicar una vegada més una qüestió que
per a nosaltres és evident, aquestes illes, que tenen coses
magnífiques i que crec que tots n’estam orgullosos i
efectivament tots ens hem presentat a les eleccions amb
l’ànim de millorar la qualitat de la vida de la gent que hi viu,
aquestes illes tenen alguns problemes, alguns depenen de
nosaltres mateixos i nosaltres, per això, hem presentat un
projecte ambiciós de solucions per als reptes que tenim de
futur; alguns no depenen només de nosaltres, depenen de
qüestions que hem de negociar amb el Govern d’Espanya o que
hem de negociar amb la Unió Europea, i aquí s’han plantejat
diferents visions.

Perquè ens entenguem i perquè tothom tengui clara la visió
que defensaré jo com a presidenta de les Illes Balears i que
defensarà el Govern i que defensen les formacions amb les
quals hem arribat a un acord, és que nosaltres tenim molt clar
que les competències si es gestionen el més a prop dels
ciutadans es gestionen millor. Per tant, nosaltres no cedirem
ni una competència al Govern d’Espanya, ans el contrari, en
reclamarem, i volem la competència de Litoral i Costes en
aquesta comunitat autònoma perquè la gestionarem millor en
base als interessos de la ciutadania d’aquesta comunitat
autònoma.

Per al qui pensa que nosaltres som una comunitat rica que
ens podem permetre només ser solidaris s’equivoca, o
nosaltres estarem en contra d’aquesta posició, perquè,
efectivament, nosaltres som una comunitat solidària, ho hem
estat sempre, amb tothom, amb la resta d’Espanya i amb els
que vénen de fora, som una gent solidària i respectuosa; ara,
jo, com a presidenta de les Illes Balears, defensaré els
ciutadans d’aquesta terra, això és el que em pertoca fer,
independentment de qui governi a Espanya, independentment
del partit polític, jo no estic a les ordres del meu partit polític
ni tan sols, estic a les ordres dels ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma i el meu compromís amb els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma, i ho vull deixar claríssim,
claríssim com l’aigua, claríssim i transparent com l’aigua. I en
aquesta comunitat autònoma els ciutadans d’aquestes illes
tenen els mateixos drets que els ciutadans de la resta
d’Espanya, i som l’única comunitat autònoma que cada any
creix en població  escolar i jo vull defensar que els nostres
infants tenguin el dret a tenir les mateixes escoles que la resta
de territoris espanyols, i vull el suport de tota la cambra
parlamentària, el cercaré, el defensaré i el lluitaré.

(Alguns aplaudiments)

 



84 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 2 / 27 de juny de 2019 

I jo vull defensar..., i jo vull defensar a Madrid que els
ciutadans d’aquestes illes tenen dret a tenir els hospitals, els
centres de salut, els professionals sanitaris, les inversions
socials, l’aplicació de la Llei de dependència igual que a la
resta de territoris d’Espanya, i ho vull defensar i avui demanaré
el suport de tota aquesta cambra parlamentària i el demanarem
a fora.

I efectivament som solidaris, i efectivament, i jo de
vegades pens: tal vegada un poc massa, perquè ser els segons,
els segons a l’hora d’aportar riquesa i els novens a l’hora de
repartir ens resta competitivitat; i nosaltres som motor
econòmic no només de Balears sinó de tot Espanya, i si no
que m’expliquí algú si a l’època de crisi econòmica no han
estat les Illes Balears les que han tirat del carro a Balears i
tota Espanya. I crec que això també és just dir-ho i no és just
que es carregui només sobre l’esquena dels ciutadans de les
Illes Balears i sobre els empresaris de les Illes Balears, crec
que és just repartir també aquesta situació i això és el que
volem pactar amb el Govern d’Espanya, i crec que és just i
crec que és la meva obligació, i per això vaig demanar el
suport als ciutadans d’aquestes illes i per això el deman a
aquesta cambra parlamentària, per defensar els interessos de
les Illes Balears. Som ben conscient que nosaltres hem de ser
solidaris, i ho som, i ho serem, ara bé, també som conscient
que els ciutadans d’aquestes illes no es mereixen viure pitjor
que els  c iutadans de la resta de l’Estat, i això també ho
defensaré amb ungles i amb..., bé, no ho direm.

(Rialles de la intervinent, algunes rialles i  remor de
veus)

Ho deixam així. 

Acab per dir, explic que som solidaris, explic que som un
poble valent, que som una societat oberta, que som plurals,
que som diversos, que som una terra de gent valenta,
compromesa, de gent lluitadora, de gent empàtica, que té
ganes de guanyar-se el futur, i jo crec, posaré dos exemples o
tres per entendre a què em referesc, i  crec que tothom ho
entendrà i no importarà entrar en més debats que no som molt
productius. La gent d’aquestes illes crec que va fer un clic a un
moment donat quan vàrem sortir 100.000 persones als carrers
defensant l’educació dels nostres fills i de les nostres filles,
i això no ho oblidarem mai. La gent d’aquesta terra no oblidarà
mai Alpha Pam i la seva mort, mai. La gent d’aquesta terra no
oblidarà mai que de vegades es varen voler tancar hospitals
públics a aquesta comunitat autònoma, i això no ho oblidarem
mai. 

Per tant, jo crec que nosaltres seguim defensant un esperit
de canvi que començà el 2015 i que continua, i avui i ahir
s’han contraposat idees, plantejaments, models; un és que ha
anat amb claredat als ciutadans i ha demanat el vot i ha demanat
el suport i han demanat el pacte de governabilitat, hem explicat
clarament a la ciutadania que volem governar per consolidar
aquelles polítiques que començàrem. Nosaltres creiem
fermament en la cosa pública, en els serveis públics, creiem
fermament que l’administració ha de garantir els drets de tots
els ciutadans i ciutadanes; creiem fermament que aquesta terra

es mereix seguir invertint en la diversificació econòmica,
seguir invertint en una aposta per l’economia del coneixement,
per la innovació, pel pacte, pel diàleg, per millorar la nostra
educació, la nostra sanitat, els nostres serveis socials, per
millorar el transport públic, la mobilitat, per fer política
d’habitatge, per reclamar allò que és just, en definitiva, per fer
d’aquesta terra una terra millor i una terra d’oportunitats per
a tots i per a totes.

I efectivament, Sr. Font, em compromet, convocarem
immediatament aquests pactes per fer possible aquesta
inversió publicoprivada a la nostra comunitat autònoma, per
fer possible des del diàleg el compromís amb la inversió en
aquesta terra, igual que ho farem amb totes les meses de
diàleg social ampliades, perquè aquesta és la nostra forma
d’entendre la política, nosaltres només l’entenem des de
l’acord i des del diàleg, des del pacte i des del consens.
Repetesc una vegada més, la nostra mà està estesa, les portes
del Consolat estaran sempre obertes a la proposta i a l’acció
conjunta, sempre, sempre des del compromís a la lleialtat i al
servei dels ciutadans de Formentera, d’Eivissa, de Menorca i
de Mallorca.

Si som elegida presidenta d’aquí uns minuts, el meu
compromís és amb aquesta terra, amb les quatre illes les quals
estim infinitament, com tots vostès, i esper que junts lluitem
per defensar el nostre futur.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, són les sis i vint-i-sis, per tant, podem procedir
a la votació, hi són presents tots els diputats i diputades
electes i, per tant, conclòs el debat procedirem a la votació
sobre l’atorgament de confiança per part de la cambra a la
candidata proposada per a la Presidència de les Illes Balears.

La confiança s’entendrà atorgada si la candidata obté el vot
favorable de la majoria absoluta de la cambra. La votació,
segons el que disposa l’article 96.2, serà pública i per crida.
La secretària primera anomenarà els diputats i les diputades i
aquests respondran “sí”, “no” o “abstenció”. La crida es
realitzarà per ordre alfabètic del primer llinatge començant
pel diputat o diputada el nom del qual o de la qual sigui tret a
sort. Els membres del Govern de les Illes Balears que siguin
diputats, així com la Mesa, votaran al final de la votació.

Sra. Secretària, vol treure la bola per determinar el nom
del diputat o diputada pel qual començarà la crida?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Començarem pel diputat número 39.
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EL SR. PRESIDENT:

Que correspon a... espera, espera, abans (...) que comenci,
és que...

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Catalina Pons i Sa..., perdó, perdó...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, els mitjans de comunicació... el president ha de
tenir visualitzats tots els diputats i diputades, ho sent molt.

 Comença la votació.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ramón Roca i Mérida.

EL SR. ROCA I MÉRIDA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sebastià Sagreras i Ballester.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sílvia Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Vidal i Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Pedro Yllanes i Suárez.

EL SR. YLLANES I SUÁREZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Helena Benlloch i Bottini.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jorge Campos i Asensi.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

José Luís Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sílvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Isabel Castro i Fernández.

LA SRA. CASTRO I FERNÁNDEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gabriel Company i Bauzá.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Elena Costa i Coll.

LA SRA. COSTA I COLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antoni Costa i Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margarita Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Ferrà i Terrasa.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Ferrer i Ripoll.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaume Font i Barceló.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Abstenció.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antonia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mercedes Garrido i Rodríguez:

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pablo Jesús Jiménez i Fernández.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mariano Juan i Guasch.

EL SR. JUAN I GUASCH:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alejandro López i Soria.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Virginia Marí i Rennesson.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicente Alejandro Marí i Torres.

EL SR. MARÍ I TORRES:

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonia Martín i Perdíz.

LA SRA. MARTÍN I PERDÍZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

 Cristina Mayor i Abad.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Abstenció.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jesús Méndez i Baiges.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Morante i Milla.

EL SR. MORANTE I MILLA:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marc Pérez-Ribas i Guerrero.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO.

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Asunción Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Francina Armengol i Socías.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patricia Juana Gómez i Picard.

LA SRA. GÓMEZ I PICARD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Martí Xavier March i Cerdà.

EL SR. MARCH I CERDÀ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Iago Negueruela i Vázquez.

EL SR. NEGUERUELA I VÁZQUEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marc Isaac Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Fina Santiago i Rodríguez.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joana Aina Campomar i Orell.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maxo Benalal i Bendrihem.

EL SR. BENALAI I BENDRIHEM:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gloria Pilar Santiago i Camacho.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicenç de Paül Thomàs i Mulet.

EL SR. THOMÀS I MULET.

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació és el següent: sí, 32 vots; no, 24
vots; abstencions, 3 vots. 

Atès el resultat de la votació i havent-se obtingut el vot
afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la cambra,
s’entén atorgada la confiança per exercir el càrrec de
presidenta del Govern de les Illes Balears a la Sra. Francina
Armengol i Socías. 

L’atorgament de la confiança a la candidata es comunicarà
a Sa Majestat el Rei i al president del Govern de l’Estat als
efectes del seu nomenament com a presidenta de les Illes
Balears, d’acord amb el que preveu l’article 54 de l’Estatut
d’Autonomia i l’article 158.3.7è del Reglament del Parlament. 

S’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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